Dr. Schutz Nederland BV

Ontwikkeling – Productie - Logistiek

Productie en distributie van hoge
kwaliteits vloerreinigings- en
onderhoudsproducten en
reinigingssystemen.

Dr. Schutz Nederland BV
Utrechtsestraatweg 198B
3911 TX RHENEN
Telefoon:
Fax:

+31 - (0) 317 745 040
+31 - (0) 317 745 049

Machinale
Handmatige
basisreiniging basisreiniging

info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl

Productinformatie

Turbo Basisreiniger
1. Productomschrijving
Expres basisreiniger met sterk oplossend vermogen. Verwijdert krachtig en grondig
zelfglanzende dispersies, ook bij hardnekkige, verouderde of meerdere waslagen. Korte
inwerktijd, geurarme formule. Voor de professionele inzet in projecten.
2. Toepassingsgebieden
Vloeren van kunststof (PVC, CV, polyolefin), linoleum en rubber vloeren (*). Niet geschikt
voor vloeren welke gevoelig zijn voor oplosmiddelen (bv. asfalt) en vloeren welke
handmatig zijn voorzien van een coating (bv. PU Protector). Volgt u het onderhoudsadvies
van de betreffende vloer.
(*) Altijd vooraf op een onopvallende plaats testen op kleur- en materiaalbestendigheid!
3. Gebruik
Eerst het grove, losliggende vuil verwijderen door te vegen en te stofzuigen. Turbo
Basisreiniger in verhouding 1:1 tot 1:5 met water verdunnen (afhankelijk van de weerstand
van de waslagen).Reinigingsoplossing over de vloer verdelen en 5-15 minuten laten
inwerken. Vloer met schrobber, padhouder systeem of eenschijfsmachine (met geschikte
pad of schrobborstel) bewerken. Het vervuilde water verwijderen met een waterstofzuiger,
of met een rubber vloerwisser en een absorberende mop en zorgvuldig naspoelen met
schoon water tot volledige neutralisatie.
Aanwijzing:

Turbo Basisreiniger niet op de vloer laten indrogen, daarom in fases
werken. Voor de basisreiniging van de vloer op een onopvallende plaats
testen op kleur- en materiaalbestendigheid. Gevoelige oppervlakken (bv.
hout, metaal, meubilair, gelakte en verzegelde vloeren) niet met de
reinigingsoplossing bevochtigen.
Bij het gebruik rubber handschoenen dragen en voor goede ventilatie in de
te reinigen ruimte zorgen. Gevoelige oppervlakken (bv. hout, metaal,
gelakte oppervlakken) niet teveel bevochtigen.

Verbruik:

2-6 liter per 100m² (verdunning 1:1 tot 1:5)

4. Technische informatie
pH-Waarde:
Inhoudsstoffen:

ca. 10,0 (concentraat)
minder dan 5% niet-Ionische tenside. Bevat geurstoffen,
LIMONEEN, aminen, oplosmiddelen.

Giscode:

GG 60 (productcode voor reinigings- en onderhoudsmiddelen)
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Turbo Basisreiniger valt onder de voorschriften van de gevaarlijke stoffen verordening en
heeft het kenmerk met gevarenaanwijzing “Xi” en de gevarenaanwijzing “irriteert de ogen”.
Contact met de ogen en de huid vermijden. Alleen in goed geventileerde ruimten
gebruiken.

Turbo Basisreiniger in afgesloten originele verpakking koel en droog opslaan. Achter slot
en buiten bereik van kinderen bewaren.
5. Verpakkingseenheden
10liter jerrycan

-

artikelnummer 20-1030

Onze hierboven vermelde informatie is opgesteld naar beste weten en met de nieuwste
technische informatie. Daarom zal bij het zorgvuldig volgen van de aangegeven
verwerkingsvoorschriften en aanwijzigen voor het materiaal, welke voor dit product
bestemd zijn, geen schade ontstaan. Het gebruik van onze producten vindt echter plaats
buiten onze controle mogelijkheden en is voor uw eigen verantwoording en ontslaat u niet
van de verplichting om de door ons geleverde producten te testen op geschiktheid voor de
beoogde behandeling en het beoogde doel. Onze gebruiksaanwijzing is daarom niet
bindend en kan – ook vanwege mogelijk derde industrieel eigendomsrecht – niet voor
hoofdelijke aansprakelijkheid tegen ons worden gebruikt. De bijbehorende aanbevelingen,
richtlijnen en normen, evenals de erkende technische disciplines, dienen te worden
opgevolgd. Wanneer deze productinformatie opnieuw wordt uitgegeven, verliezen
voorgaande versies haar geldigheid.
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