
F4d
Productomschrijving
Neutrale vloerreiniger voor alle waterbestendige, harde vloeren. Door de neutrale 
formulering en het speciale mengsel van wasactieve stoffen wordt een goed reinigend 
vermogen gegarandeerd, ook bij gebruik als sprayreiniger. Toepasbaar op zowel 
beschermde als onbeschermde vloeren.

Belangrijke eigenschappen
• Speciaal mengsel van wasactieve stoffen

• Universeel toepasbaar

• Veilig voor sportvloeren

• Unieke, gepatenteerde geurneutralisatie (O.N.T.)

Voordelen
• Geschikt voor alle waterbestendige, harde vloeren, beschermd en onbeschermd.

• Zeer economisch in gebruik door het goede reinigend vermogen bij lage doseringen

• Ideaal voor de mopmethode of sprayreiniging met behulp van een éénschijfsmachine

• Ook geschikt voor gebruik in een schrobzuigmachine

• Laat een frisse geur achter

• Veilig voor toepassing op sportvloeren (getest en gekeurd door de MPA Stuttart 
University)

Gebruiksaanwijzing

Dosering:
Handmatig:  50 ml (1%) / 5 L. Maximaal 5%.

Schrobzuigmachine:  100 ml (1%) / 10 L. Maximaal 5%.

Éénschijfsmachine:  75 ml (10%) / 750 ml. Maximaal 50%.

Toepassing

Handmatig:
• Product mengen met water in een emmer volgens de dosering

• Product gebruiken met een doek, spons of dweil

• Even in laten trekken en daarna verwijderen

Spray:
• Éénschijfsmachine met een spraymachine en rode pad

• Doseer het product in de spraymachine en spray op de vloer

Machine:
• Doseer de oplossing in de volle watertank van een eenschijfs- of schrobzuigmachine

• Schrob het oppervlak en verwijder daarna de toepassing
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Technische gegevens
Uiterlijk   Heldere, groene vloeistof

pH (puur)   9

Relatieve dichtheid (20 °C) 1.01 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in het afzonderlijk  
Veiligheidsinformatieblad (SDS). sds.sealedair.com. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme 
temperaturen.

Veilig gebruik
Product niet mengen met andere toepassingen. Niet gebruiken op oppervlakken die niet waterbestendig zijn. 

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU-
wetgeving 73/404/EEC en 73/405/EEC.

Keuring
DIN V 18032-2:2001-04 certificate nr. 903 0112 000-2 Whr, 01/07/2015 (MPA Stuttard University DE). 
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