BINNEN

OP WATERBASIS

PROFESSIONAL

SOAPCLEAN

PARKETREINIGER

•	Hoge concentratie aan werkzame stoffen.
•	Laat geen sporen na.
•	Niet glad.
•	Eenvoudig in gebruik.
•	Aangename geur.

Eigenschappen

•	Reinigt zonder het oppervlak aan te tasten.
•	Herstelt de oorspronkelijke uitstraling van de vloer.
•	Geschikt voor regelmatig onderhoud.

Toepassingen

•	Met olie of vernis afgewerkte houten vloeren.
•	Vinylvloeren, laminaat en melamine.

Verwerkingsadvies

•	Nadat de afwerklaag (olie of parketvernis) droog is, nog minstens twee weken wachten voor een eerste
onderhoudsbeurt met SOAPCLEAN.
•	Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
•	SOAPCLEAN niet gebruiken op metalen of gelakte oppervlakken.

Verwerking

•	Het vuil eerst verwijderen met een stofzuiger of een bezem.
•	2 doppen SOAPCLEAN toevoegen aan een emmer met 10 liter water.
•	De vloer schoonmaken met de verdunde SOAPCLEAN en een uitgewrongen dweil of vloerwisser.
•	Laten drogen.
•	Naboenen niet nodig, meteen beloopbaar.

Algemene
aanbevelingen

•	Irriterend voor de ogen.
•	Buiten bereik van kinderen bewaren.
•	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
•	Allergenen: Hexyl Cinnamal.
•	Bevat onder andere: niet-ionische, anionische oppervlakteactieve stof.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.pro en de teksten op de
verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com
DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

SOAPCLEAN is een merk van

OWACHEM B.V.
Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland
Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl
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Productbeschrijving

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

Ideaal voor regelmatig onderhoud – speciaal voor met vernis of olie afgewerkt parket.
Reinigt ook vinylvloeren, laminaat en melamine.

