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VIONET

olgens
Getest v 32
DIN 180

Vloerverzorgingsmiddel op zeepbasis

Samenstelling:

Toepassingsgebieden:

< 5 % zeep, anionische en niet-ionische
oppervlakte-actieve stoffen. Bevat conserveringsmiddel. Andere bestanddelen:
alcohol, parfum en hulpstoffen.
pH-waarde: ca. 8.

Vionet is uitermate geschikt voor de
beschermende onderhoudsreiniging van
alle waterbestendige vloeren alsook voor
geoliede en geboende houtenvloeren.

verdund in een verhouding van 1:1 op te
behandelende oppervlak sproeien (2 –
6 ml/m2). Een relatieve luchtvochtigheid
van 50 – 60 % verbetert de antistatische
werking van Vionet.

Toepassing / dosering:

Bescherming van het milieu:

Eerste toepassing
Voor een eerste toepassing op niet
beschermde vloeren Vionet verdunnen op
2 % (160 ml / 8 l water) en in natwismethode gebruiken. Vervolgens de film
opblokken indien men hem dichter wil
maken of het glanseffect verhogen.
Onderhoudsreiniging
Vionet verdunnen op 1 % (80 ml / 8 l water)
en vochtig reinigen of in natwismethode of
in de schrobzuigautomaat gebruiken.
Spray-cleaner methode
Om loopsporen te verwijderen of een
beschermlaag op te frissen, Vionet verdund
op 2 % (20 ml / 1 l water) dun en gelijkmatig op de vloer sproeien en opblokken.
Verminderen van elektrostatische ladingen
Vionet verdunnen op 2 % (160 ml / 8 l
water) en in de natwismethode gebruiken of

Dit product beantwoordt aan de milieubeschermingswet inzake waspoeders en
reinigingsmiddelen alsook aan de
productienormen die daaruit voortvloeien.

Eigenschappen:
Vionet is een zeer effectief vloerverzorgingsmiddel dat reeds bij lage dosering
een uitstekende reinigings-werking heeft.
De zeep op basis van natuurlijke lijnolie
zorgt voor een licht zijdeglanzende en
loopveilige film. Bovendien vertraagt Vionet
de herbevuiling van de vloer en het
vastzetten van vuil en vergemakkelijkt de
onderhoudsreiniging. Vionet voorkomt het
uitlogen van de vloer en draagt bij aan de
bewaring van de vloer. De chemische
eigenschappen van Vionet zorgen voor een
probleemloos gebruik op antistatische
oppervlakken. Vionet is uitermate geschikt
voor het manueel en machinaal gebruik.
Aangenaam fris geparfumeerd.
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Informatie met betrekking tot het milieu van
dit product is op aanvraag verkrijgbaar.
Dit product is bestemd voor professioneel
gebruik.

Art. 6108 – 1 l
Art. 6110 – 10 l
Art. 6115 – 200 l

