
Samenstelling:

DEEP CLEAN ceram bevat: <5% niet-ionische oppervlakte actieve

stoffen, kationische oppervlakte actieve stoffen, kleurstoffen.

pH-waarde: ±12,5

Prestaties:

DEEP CLEAN ceram is een uiterst efficiënte, alkalische grondige

reiniger voor volkeramische stenen en keramische tegels.  Dankzij

de krachtige formule breekt DEEP CLEAN ceram snel door tot in

de diepste en fijnste poriën en brengt zo de diep liggende en vast-

gehechte vervuiling naar boven.  Ook problematische vervui-

lingen, zoals verhardingen of hardnekkige vetlagen worden zo

opgelost en verwijderd.

Toepassingsgebied:

DEEP CLEAN ceram is vooral geschikt voor alle stenen materi-

alen met een microporeus oppervlak, zoals volkeramische ste-

nen, beton en natuursteen. In het bijzonder voor het grondig

reinigen van  stroefvaste vloeren voor de industrie en in keukens

alsook ruimtes met een sterk vervuilde vloer en loopzones zoals

supermarkten en treinstations.

Niet gebruiken op poreuse en sterk absorberende vloeren (Terra-

cotta), linoleum en elastische vloeren.

Toepassing:

Grondige manuele of machinale reiniging:

Voor een grondige reiniging van intensief gebruikte ruimtes, ge-

bruik DEEP CLEAN ceram in een concentratie van 5-20% 

(400 ml-1600 ml/8 l afhankelijk van de graad van vervuiling).  Ver-

spreid het product over het te reinigen oppervlak, laat het

gedurende 5 min. inwerken, vervolgens schrobben met een één-

schijfsmachine en groene pad of schuurborstel.  Daarna de vuil-

oplossing opzuigen met een stof-en waterzuiger en spoelen met

schoon water om zo de restanten van de reiniging te verwijderen.

Voor grote oppervlakken is het aangeraden om in kleinere delen

te werken.

Grondige reiniging met een schrobzuigmachine:

Afhankelijk van de graad van vervuiling in een dosering van 5-

20% (400 ml-1600 ml/8 l) in de watertank afvullen.  De oplossing

op de vloer verspreiden en gedurende 5 min. laten inwerken.

Daarna met de schrobpad of groene pad bewerken en opzuigen.

Indien nodig nadien met schoon water naschrobben en opzuigen.

Onderhoudsreiniging:

Voor de dagelijkse reiniging in een dosering van 1-2% (80 ml-

160 ml/8 l) gebruik voor zowel manueel als machinaal gebruik.

Gebruiksvoorzorgsmaatregelen:

Irriterend voor ogen en huid.  Buiten het bereik van kinderen be-

waren.  Contact met de ogen en huid vermijden. Bij contact met

de ogen, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en des-

kundig medisch advies inwinnen.  Deze stof en verpakking op

een veilige wijze afvoeren.  Draag geschikte handschoenen. In

geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en de ver-

pakking of etiket tonen.

Bescherming van het milieu:

Dit product voldoet aan de geldende wetregels over de milieu-

verdraagzaamheid en de biologische afbreekbaarheid van de ge-

bruikte grondstoffen.

Uitgebreide informatie over de invloed op het milieu van dit pro-

duct, zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Enkel volledig lege verpakkingen via het sorteren van het afval

verwijderen.

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
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