TECHNISCH GEGEVENSBLAD

Geparfumeerde vloerreiniger










Voor het dagelijks onderhoud van vloeren, tegels, marmer, kunststofoppervlakken en alle overige
waterbestendige vloeren.
Reeds effectief in een oplossing vanaf 1%.
Volledig oplosbaar in water: hoge tolerantie tegen hard water.
Naspoelen niet nodig: laat na gebruik geen sporen achter.
Geeft een aangename geur van Gardenia (Kaapse Jasmijn).
Zeer economisch bij dagelijks gebruik.
Geen schuimvorming: kan in vloer schrobmachines gebruikt worden.
pH-neutraal; veilig in gebruik.
Oppervlakteactieve stoffen zijn voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar.



Fosfaatvrij.

TOEPASSING

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

Breng de oplossing aan met een zwabber of dweil op

Niet met anionactieve reinigers vermengen. Zie instructies

kleine oppervlakken of met een schrobzuigmachine bij

voor gebruik op de verpakking.

grote oppervlakken, zuig af. Afspoelen niet noodzakelijk.
Handmatig schoonmaken: wordt opgelost in water tot 1%.

EIGENSCHAPPEN

Breng gelijkmatig over de vloer aan met een dweil,

Vorm: heldere roze fluorescerende vloeistof

vervolgens afnemen en laten drogen. Afspoelen niet

Geur: Gardenia

noodzakelijk. Afhankelijk van de vervuiling kan de

Dichtheid: ± 1

concentratie tot 5% verhoogd worden.

pH: ± 7

Schrobzuigmachine: vul het reservoir met de oplossing in
een concentratie van 1 à 3%. Boen de vloer en zuig het af.
Luchtverfrissende werking: gebruik onverdund product of
verdund met water tot 10%. Verstuif over oppervlakken of
in de lucht.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Wegens de grote diversiteit in
gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren,
adviseren wij, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke
gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op
dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid
van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.
Versie: 0711-0413
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