
SINCE 1893
HOOFDKANTOOR EN FACTUURADRES SERVICESHOP +31 (0) 53 434 43 43 KVK 06063324 
Marssteden 40    Franciscusweg 279A +31 (0) 53 433 71 05 BTW  NL800478253B01 
7547 TC Enschede   1216 SG Hilversum  info@carellurvink.nl  IBAN NL80ABNA0445053259 
Nederland   Nederland chat via www.carellurvink.nl  BIC ABNANL2A 
 
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.

WWW.CARELLURVINK.NL

Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluClean F50 5ltr Vloerpolymeer 
zijdeglans
Eigenschappen:
CaluClean F50 Vloerpolymeer Zijdeglans is een 
halfglanzende slijtvaste vloerwas op water/acrylbasis en 
geeft een zeer harde, slijtvaste en streeploze 
beschermlaag die zeer goed bestand is tegen intensief 
gebruik. CaluClean F50 is een soepele harde was, die 
bijzonder geschikt is voor behandeling met High-speed 
machines tot 2000tpm.

Gebruiksaanwijzing: 
Maak de te behandelen vloeren stofvrij. Eventueel 
reinigen met een synthetisch reinigingsmiddel. Vloeren 
die gestript zijn met CaluClean F40 Stripper Extra goed 
naspoelen met schoon water.
Giet de CaluClean F50 Vloerpolymeer Zijdeglans in 
kleine hoeveelheden op de vloer uit en verdeel dit 
gelijkmatig met een wasverdeler of mop. Bij voorkeur 2 
a 3 lagen over elkaar aanbrengen. Wanneer de was is 
uitgehard kan de vloer behandeld worden met een High-
speed machine 500 tot 2000tpm.
Als nabehandeling/onderhoud van de vloer met een 
High-speed machine kan als spraymiddel onze 
CaluClean F5 gebruikt worden. CaluClean F5 haalt 
verstoringen weg en geeft de vloer de nodige 'voeding'. 
De gemiddelde droogtijd van CaluClean F50 is ca. 20-25
min. onverdund gebruiken.

Technische gegevens: 
Kleur: wit
Geur: kenmerkend
Viscositeit: vloeibaar
pH: 8,5
Opslag: vorstvrij
Verpakking: 5 liter

Veiligheidsinformatie:
Zie verpakking van het product en het 
veiligheidsinformatieblad.

Toepassing:
CaluClean F50 Vloerpolymeer Zijdeglans is zeer 
geschikt voor onderhoud van linoleum, rubber, kunststof, 
marmervloeren, etc.
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