VOEDENDE VLOERZEEP WIT | Product Informatie Blad
Ecologisch, biologisch afbreekbaar, mild geurend
onderhoudsmiddel op basis van hoogwaardige
plantaardige grondstoffen.
Voor het reinigen en beschermen van alle met zeep te
onderhouden oppervlakken zoals o.a. geoliede parket- en
plankenvloeren - speciaal voor wit en lichte kleuren.
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Samenstelling
Ons laboratorium is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke
en meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:
Bevat:
Kleur:

Plantaardige grondstoffen, kaliumcarbonaat,
citroenzuur, titanium dioxide
Leverbaar in blank en wit

Na elke behandeling blijft op de ondergrond
een dun, beschermend en voedend zeeplaagje achter.
Eigenschappen
- Natuurlijke samenstelling
- Oplosmiddelvrij
- Vormt beschermende zeepfilm
- Zuinig in gebruik
- Makkelijk verwerkwaar en snel drogend
Profiel
- Bevat kokosolie.
- Potconservering: door BGA en FDA toegelaten voor producten
die in contact met levensmiddelen komen.
- 100% biologisch afbreekbaar en minimaal belastend voor het
aquatisch milieu.
- Is niet getest op dieren.

Verpakking:

1 l fles. Verpakking is recyclebaar.

Rendement:

ca. 20 behandelingen per liter

Verdunning:

met warm water

Droging:

Weer beloopbaar na ca. 45 min.

VOS-gehalte:

Droogtijden gelden bij 20°C, 65% RLV,
normale verwerking en voldoende
ventilatie.
Niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur
lager dan +5°C of een RLV > 80%
2 g/l

Houdbaarheid:

in gesloten verpakking minimaal 2 jaar
houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor VLOERZEEP WIT
bij standaard omstandigheden.
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Ondergrond
Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
Verdunnen
Voeg 50 ml toe aan 5 liter warm water.
VLOERZEEP WIT vooraf goed schudden!

Levervorm
1 liter fles
Polyethyleenverpakking is 100% recyclebaar.
Opslag/transport
Koel, maar vorstvrij, in goed gesloten verpakking. Ten minste
houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Na opening beperkt
houdbaar.

Gereedschap
Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water om de
Veiligheid
dweil/mop in uit te wringen.
Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en
de huid vermijden. Irriterend. Irriterend voor de ogen en de huid.
Applicatie
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Bij
Het oppervlak vochtig (niet drijfnat!) reinigen en de dweil/mop
aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water
geregeld uitspoelen en uitwringen.
afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Zie voor meer
informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.
De vloer uitsluitend onderhouden met ROYL VLOERZEEP WIT.
Nooit alleen water of andere reinigingsproducten gebruiken. Een
correcte dosering garandeert een optimaal resultaat en een
minimale milieubelasting.
Omstandigheden
Niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur beneden +5°C en/of
een RLV boven 80%.
Droging
Belastbaar: na ca. 45 minuten drogen
Droogtijden gelden bij 20°C en 65 % RLV, normale verwerking en
voldoende ventilatie. Onder ongunstiger omstandigheden
rekening houden met langere droogtijden. Niet op de vloer
lopen zolang het oppervlak nog niet volledig droog is.
Rendement
1 liter is voldoende voor ± 20 behandelingen

Meer informatie
www.ursapaint.nl - www.rigostep.nl
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