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QuickStep® CLEAN

Productomschrijving
Quick●Step® Clean onderhoudt moeiteloos en hygiënisch uw Quick·Step® vloer. Voor de bescherming
en het dagelijks onderhoud van uw vloer.
Verpakking
Concentraat in fles van 1000 ml of 2500ml.
Eigenschappen
- Frisse, aangename geur.
- Geen laagopbouw omdat de nieuwe laag steeds de oude oplost. Zo blijft er geen vuil en
onhygiënische resten na.
- Verdiept de kleur van uw vloer.
- Benadrukt de eigenschappen en het karakter van de vloer.
Toepassingsgebied
Voor de regelmatige reiniging van Quick●Step® laminaat en gelakt parket.
Gebruiksaanwijzing:
1. De vloer regelmatig schoonmaken met in water verdunde reiniger. Dosering: 2 doppen (neem
hiervoor de dop van deze verpakking) onderhoudsproduct per emmer water. De vloer dweilen
met een licht vochtige, niet-pluizende doek of dweil, gedrenkt in deze oplossing en goed
uitgewrongen.
2. Zorg er zeker voor dat de mop of dweil slechts licht vochtig is vóór u de Quick●Step® vloer
reinigt.
3. ALTIJD nadweilen met een droge microvezeldoek tot geen vocht meer zichtbaar is op de vloer.
4. Giet de emmer met oplossing nooit uit over de vloer.
5. Tip: Het is aangewezen de dweil of microvezeldoek regelmatig te spoelen tijdens de reiniging om
een optimale zuiverheid van het oppervlak te bekomen.
6. Vermijd in alle omstandigheden, bij reiniging, overtollig en stagnerend vocht op de vloer.
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Technische eigenschappen:
Basis:
Droging:
Kleur:
Uitzicht:
Soortelijk gewicht:
pH:
VOS
Verpakking
Niet-ionische opp. actieve stoffen (EEG
89/542)
Conserveringsmiddelen (EEG 89/542)
Polycarbonaat (EEG 89/542)
verdunning
gebruiksomstandigheden
houdbaarheid

tensio-actieve stoffen in waterige oplossingen
Fysisch
Lichtblauw
Vloeistof
1,0 kg/l
8–9
10% (100 g/l)
1.0l of 2.5l
<5%
5-15%
5-15%
1:50 (2 doppen per emmer water -10L)
Min. +5°C, ideaal tussen +18°C en +20°C
Minstens 3 jaar in originele gesloten
verpakking op een droge en vorstvrije plaats
bij +5°C tot +25°C

Voorzorgsmaatregelen – veiligheidsinformatie:
Buiten het bereik van kinderen bewaren. Vorstvrij bewaren. Niet mengen met andere producten. Fles
goed sluiten na gebruik. De informatie op de verpakking goed lezen. De veiligheidsinformatiebladen zijn
op aanvraag verkrijgbaar.
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