
Onderhoudsreiniger Onderhoudsreiniger 
Onderhoudsmiddel voor met olie en was behandelde houten
vloeren

[eco][eco]

 

LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 288

VPEVPE 4 x 4 x 1 ltr1 ltr

verpakking flacon

verpakkingscode 01

art.nr.art.nr.

7699 ◼

VerbruikVerbruik 200 ml per 10 ltr schoonmaakwater

ToepassingToepassing Hout binnen■
Houten vloeren en trappen■
Kurkvloeren■
Alleen op reeds voorbehandelde ondergronden aanbrengen (bijv. Hardwax Olie, HWS-112,
HSO-117 en Hardwax Olie [eco])

■

EigenschappenEigenschappen Op basis van duurzame grondstoffen: ten minste 90%■
Veganistisch product op basis van aan ons verstrekte informatie■
Watergedragen, met een zeer laag oplosmiddelgehalte■
Vormt een dunne beschermende filmlaag bestaande uit hoogwaardige wassen■
Beschermt het oppervlak tegen te snelle slijtage■
Kan na volledige droging gepolitoerd worden■

Technische gegevensTechnische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Bindmiddel natuurlijke en synthetische wax

Dichtheid (20°C) ca. 0,99 gr/cm³

Geur mild
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CertificatenCertificaten Datenblatt über InhaltsstoffeDatenblatt über Inhaltsstoffe

DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

Hardwax Olie Hardwax Olie (0695)(0695)

HWS-112-Hardwax sealer HWS-112-Hardwax sealer (1826)(1826)

Hardwax Olie Hardwax Olie  (7684) (7684) [eco][eco]

HSO-118-High-Solid-olie HSO-118-High-Solid-olie  (7708) (7708) [eco][eco]

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding VoorbereidingVoorbereiding
De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

■

VerwerkingVerwerking Voor gebruik goed schudden.
Vloer licht vochtig maken.

VerwerkingstipVerwerkingstip Houten vloeren nooit kletsnat maken, door het zwellen van het hout kan schade ontstaan.
Vochtige doeken nooit op een houten ondergrond laten liggen om vlekvorming te
voorkomen.

VerdunningVerdunning
Concentraat met water verdunnen.

■

OpmerkingOpmerking Onderhoudsinstructies voor geoliede oppervlakken en vloeren in acht nemen.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele
verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet
samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

Veiligheidsaanbevelingen
conform RAL-
basiscriteria

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bij verwerking door middel van spuiten combifilter A2/P2 gebruiken.
Bij schuren stoffilter P2 gebruiken.
Tijdens de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water spoelen.
Niet in riolering, oppervlaktewater of bodem lozen.
Reiniging van het gereedschap direct na gebruik met water en zeep.
Alleen volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden.
Vloeibare productrestanten als chemisch afval afvoeren.

Detergentenverordening
(EG) nr. 648/2004

methylisothiazolinone, benzisothiazolinone
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http://qr.remmers.com/p/0695
http://qr.remmers.com/p/1826
http://qr.remmers.com/p/7684
http://qr.remmers.com/p/7708


Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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