2903 VLOERREINIGER

Krachtig reinigingsmiddel
voor gecoate vloeren
Tast vloercoatings niet aan, zelfs bij dagelijks gebruik
Verwijdert bandensporen, oliën, vet en vuil
Licht schuimend effect voor betere inwerking
Ook ideaal voor gebruik met schrobmachine
Niet brandbaar en aangename geur

KNOW‐HOW TO PROTECT ™
WWW.RUST‐OLEUM.EU

2903 VLOERREINIGER
OMSCHRIJVING
Licht schuimende alkalische ontvetter op basis van oppervlakte actieve stoffen en
reinigingsversterkers voor dagelijks gebruik op gecoate vloeren.

AANBEVOLEN GEBRUIK
RUST-OLEUM® Vloerreiniger wordt gebruikt om vetten, oliën, proteïnen, vuil en vele andere
oppervlakte verontreinigingen van gecoate, minerale of tegelvoeren te verwijderen. Ook zeer
geschikt voor het verwijderen van roet en brandschade van vloeren. Geschikt voor reinigen
met een schrobmachine, maar kan ook met een mop, bezem of trekker gebruikt worden.

THEORETISCH VERBRUIK
Ca. 20 m²/l.

PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond, mate van
vervuiling en verdunning tijdens het aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Voor gebruik goed schudden. Vet, olie, vuil en andere verontreinigingen zo goed mogelijk
wegschrapen. Verdun RUST-OLEUM® Vloerreiniger tot maximal 1 : 8. Breng het product aan
op de vloer met behulp van schrobmachine, of een vernevelspuit of lagedrukspuit of trekker.
Bij handmatige reiniging: daarna doorborstelen met een harde borstel en een paar minuten
laten inwerken. Afspoelen met schoon water.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Temperatuur van lucht, ondergrond en materiaal tussen 5 en 35 °C.

OPMERKINGEN
Verdunning: 1 : 8 voor dagelijkse reiniging, 1 : 2 voor hardnekkig vuil.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC gehalte:
Opmerkingen mbt veiligheid:

0 g/l
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en
de informatie op de verpakking.

PH
6.0000

Uitgiftedatum: 24/06/2022
Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.
Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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