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Overige informatie
Doos met 12 flacons á 1 l art.nr. 00724
Jerrycan à 10 l   art.nr. 30726

Verwijdering van vuil en in water oplosbare 
beschermlagen als FLOORTOP

Toepassingsbereik 
SCHIROCCO CLEAN kan worden toegepast op alle waterbestendige en alkaligevoelige harde 
vloeren zoals rubber, linoleum en marmer. Uitermate geschikt voor natuurlijke en kunststenen 
vloeren. Intensieve reiniger voor het verwijderen van gepolijste filmlagen met de machine of  
voor het handmatig verwijderen van in wateroplosbare verontreiniging. Tevens geschikt ter  
voorbereiding van de vloer voor zowel de initiële als de post-coating.

      

Gebruiksaanwijzing: 
Intensieve machinale reiniging:  
SCHIROCCO CLEAN 10 % met koud, helder water verdund (1 deel SCHIROCCO CLEAN  
op 9 delen water). Verwijder grof vuil van de vloer. Breng overvloedig reinigingsoplossing  
op de vloer aan (500 – 650 ml werkoplossing/m²). Inwerktijd ca. 10 minuten. – 15 minuten. 
Vloeroppervlak na de inwerktijd met een single-disc machine en een geschikte pad/borstel  
volledig bewerken en nadien grondig vocht afzuigen. Verwijder resten met schoon water van  
het oppervlak – indien nodig naspoelen en met waterzuiger nabewerken.

Onderhoudsreiniging: 
0,25 – 1 %, handmatig of machinaal.

Producteigenschappen
• Droogt zonder achterblijfselen
• Sterk reinigende werking
• Snel en effectief
• Geen nawrijven nodig
• Handmatig en mechanisch toepasbaar
• Gebruiksveiligheid
• Verspreidt aangename frisheid
• Ideaal voor intensief reinigen van coatings

Opmerking
Controleer voor gebruik de materiaalverdraagzaamheid op een onopvallende plaats.Pas op, 
glad! Zorg tijdens en na de reiniging voor goede ventilatie en frisse lucht! Zorg er, indien  
mogelijk, voor dat de ruimte wordt voorzien van veel frisse lucht voordat deze weer wordt 
gebruikt.
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