BINNEN

PROFESSIONAL

OP WATERBASIS

SPACENETT ®

Productbeschrijving

•	Gemakkelijk en snel aan te brengen.
•	Reukloos.
•	Op waterbasis.

Eigenschappen

•	Krachtige reiniger voor het verwijderen van opgebouwde waslagen, vettige bestanddelen en ander vuil die
zich na verloop van tijd op de ondergrond vastzetten.
•	Geeft gevernist parket een nieuwe uitstraling.
•	Na gebruik van SPACENETT® moet het parket altijd behandeld worden met een product als POLISHFLOOR®*
om de oorspronkelijke afwerklaag te beschermen.

Toepassingen
Technische
kenmerken

Alle met vernis en olie afgewerkte hout-en kurkvloeren, ook soepele vloerbedekkingen.
Samenstelling: Alkalinebasis.
Vlampunt: Onontvlambaar.
pH: 10.
Verpakking: 1 liter.

Gereedschap

•	Verstuiver.
•	Vloerreiniger met pluisvrije doekjes.
•	Schone vodden.
•	Boenmachine met beige pad.

Verdunning

•	Vloer afgewerkt met vernis: gebruiksklaar.

Algemene
aanbevelingen

•	Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.

•	Vloer afgewerkt met olie: 1 dosis SPACENETT® op 1 dosis water.

•	SPACENETT® niet gebruiken op metalen of gelakte oppervlakken.
•	Aangeraden wordt om tijdens het gebruik rubberhandschoenen te dragen en de schoon te maken ruimte
goed te ventileren.
•	De voorschriften van de firma DURIEU in acht nemen.
•	Een gedetailleerde gebruiksaanwijzing is op verzoek verkrijgbaar bij de Technische Dienst.

Voorbereiding
van de ondergrond

Het vuil verwijderen met een stofzuiger of een bezem.

Verwerkingsadvies

•	Na het vernissen van de vloer, drie weken wachten voor een eerste onderhoudsbeurt.
•	Het product goed schudden.
•	SPACENETT® bij voorkeur op het oppervlak verstuiven, om te vermijden dat overtollig product in de vloer zou
dringen, vooral wanneer de bescherming van de voegen na verloop van tijd minder efficiënt is.

Verwerking

•	SPACENETT® verstuiven op de afgebakende te behandelen zone.
•	2 tot 3 minuten laten inwerken en schoonmaken met de boenmachine.
•	Bij ernstige vervuiling de behandeling herhalen.
•	Als de vloer droog is, nadweilen met water maar zonder plassen te maken.
•	Het water regelmatig verversen.
Let op: na gebruik van SPACENETT® moet de vloer altijd beschermd worden met een product als
POLISHFLOOR®*, in onverdunde versie.

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.

PROFESSIONELE KRACHTREINIGER

•	Ongeveer 20 m² per liter.
•	Het rendement hangt af van de vervuilingsgraad van het oppervlak.

Droogtijd

•	Ongeveer 30 minuten bij 18°C.
•	De omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid hebben een grote invloed op de droogtijd.

Onderhoudsfrequentie

•	Hangt af van de vervuiling van het oppervlak:
	- één keer per jaar voor intensief belopen vloeren.
	- één keer om de twee tot drie jaar voor vloeren in particuliere woningen.
•	Voor een nieuw geverniste vloer minimaal drie weken wachten om SPACENETT® te gebruiken. De vernislaag
moet eerst volledig droog zijn.

Houdbaarheid

•	Minstens 1 jaar in de ongeopende originele verpakking.
• Vorstvrij bewaren.

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

SPACENETT® 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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* Zelfde fabrikant

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.

Rendement

