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Overige informatie
Doos met 12 fl. à 1 l art.nr. 00994
Jerrycan à 10 l art.nr. 30999

8 102 4 126 140pH conc

Hoogwaardige ecologische reiniging en onderhoud

Toepassingsbereik
FLOORTOP ECO is geschikt voor het reinigen en onderhouden van alle waterbestendige vlo-
erbedekkingen zoals linoleum, PVC, rubber/rubber, olefin, PUR-afgewerkte vloerbedekkingen, 
verzegeld hout/parket/kurk, laminaat en natuurstenen tegels. Voor gecoate en ongecoate water-
dichte vloerbedekkingen. Geschikt voor ALLE reinigingsmethoden. Bij doelmatig gebruik geschikt 
voor antistatische coatings.

Gebruiksaanwijzing 
Handmatige onderhoudsreiniging bij normale verontreiniging: 0,25% 
Machinale reiniging: 0,5 – 1,0%
Sproeireiniging: 1,3 %
Bereid de reinigingsoplossing toe met schoon, koud water.
Tussentijdse reiniging/onderhoud:

• Onderhoud of eerste verzorging: Verdun 1:10 met schoon water (10 %), was de vloer schoon
en wrijf uit na het drogen (snel tot high-speed polijstmachine).
• Spraycleaners: Verdun 1:3 – 1:5 met schoon water, breng gedeeltelijk aan via spuitkan en
polijst met hoge snelheid (400 – 450 omw/min). Bewerk het oppervlak.
• Tussenreiniging: Verdun 1:10 met helder water (10 %), breng de oplossing aan, bewerk
machinaal, bijv. met single-disc-machine, neem de vuillast op en polijst na droging (snel tot high-
speed polijstmachine).
De juiste dosering spaart kosten en beschermt het milieu.

20ml/8l 5-10ml/1l

Producteigenschappen
• Bekroond met het milieukeurmerk van de Europese Unie (EU-Ecolabel), evenals het 
Cradle-to-Cradle GOLD-certificaat
• Reiniging, verzorging en revitalisering in één bewerking
• Sterk uitgesproken bevochtiging en een hoog vuilafstotend vermogen
• Bij doelmatig gebruik geschikt voor antistatische coatings
• Getest volgens DIN 18032 (Sporthallen - zalen en ruimtes voor sport en multifunctioneel  gebruik)
• Streepvrije glans -  kan worden gepolijst tot een hoge glans
• Slipvaste, eenmalige onderhoudslaag
• Aangename frisse geur

Opmerking
Om plastic te besparen en bovendien de CO2 uitstoot  te verminderen, raden wij aan de 1liter 
reservoirs te hervullen vanuit de 10-liter jerrycan met behulp van een uitstroomkraan. Verzegelde 
hout-/parketvloeren, kurk- en laminaatvloeren niet nat reinigen! Altijd alleen klamvochtig met 
geringe restvochtigheid.

Service
FLOORTOP ECO helpt de CO2-uitstoot te verminderen. Met behulp van een CO2-calculator, 
maken wij uw besparingspotentieel transparant en bieden wij ook een klimaatneutrale optie.
Bespreek dit met uw gespecialiseerde adviseur of neem rechtstreeks contact met ons op via
+49 893506080 of ksc@dr-schnell.com




