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Op onze transacties zijn algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Almelo. Deze worden op aanvraag toegezonden.
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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgevingClearGreen F10 kunststof 
vloerreiniger
Eigenschappen:
ClearGreen F10 Kunststof vloerreiniger is een 
laagschuimend reinigingsmiddel voor de dagelijkse en 
periodieke reiniging van alle epoxy gebonden en epoxy 
gecoate vloeren. Universeel toepasbaar op alle 
minerale, plantaardige en eiwitrijke vervuiling. Hierdoor 
is dit product bij uitstek geschikt voor toepassing in 
sectoren, zoals voedingsmiddelenproductie bedrijven, 
garages, industrie, etc. 
Door het laagschuimende karakter is dit middel ideaal in 
de schrobzuigautomaat, maar tevens ook inzetbaar in 
een rolemmer voor de moptoepassing. Eventuele 
vlekken kunnen ook met een sprayflacon plaatselijk 
gereinigd worden. Dit product laat geen zeepfilm na en 
droogt streeploos op, waardoor het de slipvastheid van 
oppervlakken niet aantast.

Gebruiksaanwijzing:
ClearGreen F10 Kunststof vloerreiniger moet zowel in 
de machine als bij handmatige reining verdund worden 
met water. Bij milde vervuiling is de mengverhouding 
50ml per 5 liter water.
Bij zware vervuiling is de mengverhouding 100ml per 5 
liter water. Gebruik bij de sproeiflacon 20ml per 500ml 
water.
Bij machinale toepassing worden de beste resultaten 
met een pad verkregen. Er wordt geadviseerd met een 
pad te werken binnen de kleurrange wit tot en met rood. 
Deze keuze is afhankelijk van de reinigingsfrequentie en 
de aard van de vervuiling. Voor epoxy lakvloeren wordt 
aangeraden om bij zware zandvervuiling vooraf te 
stofwissen.

Technische gegevens:
Kleur: kleurloos
Geur: licht geparfumeerd
Viscositeit: vloeibaar
pH: 11
Opslag: vorstvrij
Verpakking: 1, 5 en 25 liter

Veiligheidsinformatie:
Zie verpakking van het product en het 
veiligheidsinformatieblad.


