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PRODUCT INFORMATIE 
 
FLOOR CLEANER MECHANICAL VLF 
 
Eigenschappen 
Sterk geconcentreerd en effectief biologisch afbreekbaar laag schuimende 
detergent. Door de unieke productsamenstelling wordt vervuiling als 
smeermiddelen, vet, inkt, roet en algen eenvoudig verwijderd. Floor Cleaner 
Mechanical is veilig te gebruiken op kunststof, gelakte oppervlakken, textiel en 
rubber. Laat geen vettige laag achter op het behandelde oppervlak. pH waarde is 
10,5. 
 
 
 
Toepassing 
Uitermate geschikt wanneer een laag schuimende detergent wenselijk is. 
Verwijderen van zware industriële vervuiling. Geschikt als laag schuimende 
detergent in vloer reinigingsmachines. Toepasbaar in bedrijfsruimten, scholen, 
ziekenhuizen, winkels en sportzalen. 
 
 
 
Gebruik 
Hoge Druk Reiniging - Bij voorkeur verdunnen 1:30 (Max. 1:10 - min. 1:80). 
Aanbrengen met behulp van een borstel, spons of hogedrukreiniger (met 
schuimlans) en laten inwerken. Vervolgens met schoon water afnemen op 
afspuiten (medium / hoge druk). Het gebruik van warm water verhoogt het 
reinigende vermogen. 
Vloer Reiniging – Afhankelijk van de mate van vervuiling verdunnen 1:30 – 1:75. 
Wanneer de vloer regelmatig gereinigd wordt volstaat een verdunning van 1:75. 
De gereinigde vloer niet betreden alvorens deze volledig droog is. 
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 Veiligheid & Milieu conform Europese richtlijnen.   
Floor Cleaner Mechanical is biologisch afbreekbaar (28 dagen Close Bottle 
TestC02 > 90%; 28 dgn; OECD 301B). Bij voorkeur vorstvrij opslaan. 
De in dit product gebruikte oppervlakteactieve stoffen zijn voor  meer dan 90% 
biologisch afbreekbaar.               
    

  
 
Karakteristieken 
-   Biologisch afbreekbaar 
- Veilig te gebruiken op polyester, kunststof, gelakte oppervlakken en rubber 
- Laag schuimend 
- Laat geen vettige laag achter op het behandelde oppervlak 
- Emulgeert eenvoudig met alle soorten vervuiling voor een effectieve reiniging 
- Inzetbaar met behulp van hoge druk equipement en in vloer 

reinigingsmachines 
Wij adviseren het te reinigen object vooraf op resistentie te testen 
 
Al deze producten zijn uitsluitend voor industrieel en professioneel gebruik. Deze informatie wordt steeds 
zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor de naleving 
van alle  wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt ten laste van 
de gebruiker.  

Beter voor milieu en mens 
   


