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Reiniger voor keramische vloeren

Productomschrijving
Neutrale reiniger speciaal ontwikkeld voor onbeschermde, hoogglanzende
keramische vloeren zoals geglazuurd porselein, tegels, gepolijste marmer of
graniet, enz. Het product laat geen strepen of residu na op de vloer en bewaart
tegelijkertijd de oorspronkelijke glans en biedt uitstekende reinigingsresultaten.

Belangrijke eigenschappen
• Neutrale pH
• Op basis van oplosmiddelen, droogt snel
• Fris parfum

Voordelen
• Veilig te gebruiken op alle soorten onbeschermde, waterbestendige harde

vloeren
• Ideaal voor hoogglanzende keramische tegels - zorgt voor een streepvrij

oppervlak
• Laat een fris parfum na

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Minimale manuele dosering: 100ml per 10l water (1% / 1:100).

Concentratie tot 5% verhogen voor zware
vervuiling

Schrobzuigmachines: 50-200ml per 10l water (0.5-2%)

Toepassing:
Manueel:
Doseer het product in een met water gevulde emmer en reinig de vloer met
behulp van een mop. Naspoelen is niet nodig.
Machine:
Doseer het product in de volle watertank, breng de oplossing aan, schrob het
oppervlak en neem de vuile oplossing weg.

Belangrijk:
Het product niet gebruiken op gepolijste lagen of op vloeren die niet
waterbestendig zijn zoals onbehandeld hout en kurk.

Technische gegevens
• Uitzicht: transparante, groene vloeistof
• Relatieve dichtheid [20°C]: 0.99
• pH-waarde onverdund: 7.2 - 7.8
• pH-waarde verdund: 7.5 +/- 0.5 (1% verdund)

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als
specificatie opgevat worden.
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Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het
Veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen extreme temperatuurwaarden.
Bewaar het product niet bij temperaturen onder 5°C.

Milieu-informatie
De oppervlakteactieve stoffen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming
met de EG-richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/EEG en hun amendementen.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte
7512673 2x5L


