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MAV ‘98

V

Ewepo MAV ‘98 is een gecombineerd reinigings- en onder-
houdsmiddel. Het product maakt de vloer schoon en herstelt 
de polymeerlaag op uw vloer. 

MAV ‘98 kan aangebracht worden met een rolemmer-
combinatie maar ook met gebruik van een éénschijfsmachine 
en de spraymethode. Met de spraymethode kan zelfs een 
volwaardige beschermlaag aangebracht worden. 

In verband met de opbouwende werking adviseren wij om 
MAV ’98 niet dagelijks maar periodiek te gebruiken. MAV ’98 
geeft de vloer een zijdeglans en is uitermate geschikt om op te 
wrijven.

Gebruiksaanwijzing:
Vloerreiniging
Stofwis-/stofzuig de vloer. Vul een emmer met koud water en 
voeg MAV’98 toe. Dompel de mop in de oplossing en pers 
deze klamvochtig. Mop vervolgens de vloer conform het 
toegepaste systeem. 

Let op: gebruik MAV ‘98 alleen als periodieke reiniger. Bij 
dagelijks gebruik ontstaat er een te grote opbouw van 
polymeren.

Spraymethode
Spray met een sprayflacon de MAV ‘98 spaarzaam op de vloer 
en verdeel deze met een éénschijfsmachine en rode pad (op 
laag toerental), of op kleine plekken met een doodle bug en 
rode pad. Laat de vloer enkele minuten drogen tot de MAV ‘98 
dof wordt. Wrijf nu de vloer op met een éénschijfsmachine met 
rode of witte pad (op hoog toerental) totdat de gewenste glans 
is verkregen.

Dosering:
Vloerreiniging (periodiek) 
100 - 200 ml MAV ‘98 op 10 liter koud water

Spraymethode om bij te werken
1:1 , 1 deel water op 1 deel MAV ‘98

Spraymethode beschermlaag 
Puur, dekking ca. 1 liter op 100m2

pH-waarde:
9

Waarschuwing:
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Raadpleeg het VIB (MSDS) voor meer veiligheidsinformatie.

Verpakking:
Art.Nr. 04040061 6x1 liter


