Technische Fiche

hard floor
cleaner
Productbeschrijving
Hard floor cleaner is een watergedragen reiniger voor het verwijderen van oude polish lagen (Hard floor Polish & UNICARE
X-MATT) op verniste en gelakte vloeren. Hard floor cleaner kan
eveneens gebruikt worden als ontvetter voor het verwijderen
van hardnekkige vlekken en strepen op gelakte vloeren.

Technische gegevens
Uitzicht

kleurloos

viscositeit

Dun vloeibaar

dichtheid

1,05

PH waarde

9

geur

Frisse detergentgeur

Voorbehandeling
Maak de vloer stofvrij alvorens de Hard floor cleaner te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

0,75L

Voor het verwijderen van vlekken en strepen:
Verdun de Hard floor cleaner 1/10 in lauw water en reinig de
vloer met een dweil, microvezeldoek of zachte schuurborstel.
Nadien dient men de vloer te reinigen met zuiver water.
Voor het verwijderen van Polish lagen:
Verdun de Hard floor Cleaner 1/5 in lauw water en reinig de
vloer met een zachte schuurborstel of dweil. Men kan ook gebruik maken van een boenmachine met een groene of rode
pad. Laat het product enige tijd inwerken en verwijder het vuil
met een trekker of dweil. Nadien dient men de vloer nog eens
grondig te reinigen met zuiver water.
BELANGRIJK: Een parketvloer mag nooit te nat worden gemaakt, vermijd dus overtollig water op de vloer.

Droogtijd
Enkele minuten laten inwerken, niet laten indrogen!

Uitstrijkvermogen
Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele
gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange
ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en
kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product
te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden
en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische
beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.
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+/- 200-400 m²/ liter

nabehandeling
Na het gebruik van Hard floor cleaner kan men een opnieuw
Hard floor Polish of UNICARE X-MATT aanbrengen op de vloer.
Voor het regelmatig onderhoud van verniste vloeren dient
men Ciranova Hard floor fresh te gebruiken.

Productinformatie
• houdbaarheid: 18 maanden in originele en ongeopende
verpakking.
• Vorstvrij bewaren

Productinformatie
Na gebruik het gereedschap reinigen met water.
Niet mengen met andere reinigingsmiddelen. Buiten bereik
van kinderen bewaren.

