
Reinigende en verzorgende dispersie

Vorstgevoelig

Samenstelling
B 250 universal bevat minder dan 5 % niet-ionogene oppervlakte-
actieve stoffen. Bevat conserveringsmiddelen Methylcloorisothiazolinon,
Methylisothiazolinon. Overige bestanddelen: polymeren, was,
weekmaker en parfumolie. PH-waarde ca. 7.

Eigenschappen
B 250 universal is een reinigende en verzorgende dispersie voor
universeel gebruik op alle waterbestendige vloeren. Door de
speciale conceptie is B 250 universal zowel geschikt voor de
basisverzorging van gevoelige vloeren als voor de onderhouds-
reiniging, en bespaart dus extra werk en kosten in uitrusting en
voorraadbeheer. Reiniging en verzorging zijn perfect op elkaar
afgestemd, zodat de vloerbedekking optimaal tegen mechanische
belasting, vroegtijdige slijtage en uitloogeffecten wordt beschermd.
B 250 universal wordt eenvoudig en snel verwerkt en verspreidt
daarbij een aangename geur. De verzorgende dispersie vormt bij
vakkundig gebruik een elastische en niet-gladde beschermfilm
met een zijdeglans, die door polijsten kan worden versterkt. Regel-
matig polijsten (max. 400 tpm) verbetert niet alleen het uitzicht,
maar verdicht ook de aangebrachte verzorgingsfilm en draagt zo
bij tot een langere levensduur ervan. Loopstraten kunnen gemakkelijk
en naadloos worden bijgewerkt, wat dure basisreinigingen minder
vaak noodzakelijk maakt.

Toepassingen
B 250 universal is uitstekend geschikt voor alle waterbestendige vloer-
bedekkingen van b.v. pvc, linoleum, elastomeervloeren, flexplaten enz.
Niet gebruiken op ongelakt hout en gepolijste stenen vloeren. Optimaal
geschikt voor b.v. scholen, kantoren, industriële magazijnen enz.

Gebruik
Basisverzorging

B 250 universal dun en gelijkmatig met geschikt gereedschap,
zoals b.v. de ultan SPEED, op de schone, droge en grondig
gereinigde vloer aanbrengen. Bij poreuze en sterk zuigende on-
dergronden zijn 2-3 lagen aanbevolen. Verbruik per laag ca. 1,5
tot 2,5 l per 100 m2. Er dient absoluut voldoende droogtijd te
worden gelaten tussen het aanbrengen van de verschillende lagen.

Onderhoudsreiniging

Vochtigreinigen of natwissen met B 250 universal (1-2 %), TAWIP,
of VIONET (ca. 1 %) verwijderen. Als schrobzuigreiniger raden wij
INNOMAT aan.

Spraycleanermethode

Sterke verontreinigingen kunnen worden verwijderd met de spray-
cleanermethode (lichtbruine padschijf) met B 250 universal of
TAWIP in een 20%-verdunning.

Naadloos repareren van loopstraten

Bij een sterke belasting in het gebied van loopstraten is een
negatieve invloed op het uitzicht van de verzorgingsfilm niet helemaal
te vermijden. Deze plaatsen kunnen met B 250 universal in een
verdunning 1:2 worden behandeld. Natwissen en laten opdrogen
aansluitend polijsten (max. 400 tpm) verbetert het uitzicht.

Basisreiniging

Mocht na een langere gebruiksduur een basisreiniging noodzakelijk
worden, dan kan deze met LINAX plus, LINAX of GR 10 gebeuren. Na
het grondig naschrobben met water kan op de volledig gereinigde en
droge vloerbedekking een nieuwe basisverzorging worden uitgevoerd.

Bescherming van het milieu:
Dit product beantwoordt aan de milieubeschermingswet in zake
waspoeders en reinigingsmiddelen alsook aan de productienormen
die daaruit voortvloeien.

Gedetailleerde informatie over de milieuaspecten van dit product
is op aanvraag beschikbaar.

De verpakking alleen volledig leeg met het afval verwijderen.

Dit product is bestemd voor professioneel gebruik.

B 250universal

  Art.-nr.: 02768 5 l    4 x 5 l per karton

  Art.-nr.: 02656 10 l
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