Technische Fiche

FAXE PROFESSIONELE ZEEP

Productomschrijving:
Faxe Professionele Zeep is een reinigingsmiddel en geschikt voor met olie of was behandeld
parket en hout. Faxe Professionele Zeep is bijzonder geschikt voor hout dat zich in ruimtes bevindt
die voor commerciële doeleinden worden gebruikt of voor hout dat vaak moet worden gereinigd.
Als de vloer droog is, kunnen beschadigde vloeren worden nabahandeld met een geschikt middel.
Faxe Professionele Zeep kan met speciale machines op grote oppervlakken worden aangebracht.
Faxe Professionele Zeep wordt vervaardigd uit zuiver plantaardige olies. Zonder toevoeging van
geurstoffen, conserverings- of oplosmiddelen.
Benodigdheden:
1. 2 emmers
2. Mop of katoenen doek
Gebruiksaanwijzing:
1. Verwijder vuil en stof met een bezem of met de parketborstel van de stofzuiger.
2. Schud bus voor en tijdens gebruik.
3. 2 emmers met elk ca. 5 liter water vullen, ca. 1 kopje zeep aan een van de emmers toevoegen
(1:40).
4. De vloer met een mop en zeepwater dweilen. Verontreinigingen losmaken, met de mop
verwijderen en vervolgens de mop schoonspelen met water.
Onderhoud en reiniging:
Dagelijkse reiniging en onderhoud van met Faxe Vloerzeep behandeld hout is in het algemeen
enkel stofzuigen. Wanneer het hout begint te vervuilen, is het gemakkelijk te reinigen met Faxe
Vloerzeep zoals boven beschreven. Een verdunning van 1:10 in handwarm water is efficiënt.
Naargelang de gewenste kleurtoon kan er gewisseld worden tussen Faxe Vloerzeep Naturel en
Faxe Vloerzeep Wit. Vlekken en vuile plaatsen kunnen voordien verwijdert worden met Faxe
Intensiefreiniger verdund met lauw water in een verdunning 1:40. Laat het hout 1 - 2 uren drogen
en dan verzadigen met Faxe Vloerzeep zoals in toepassing beschreven.
Specificaties:
Verbruik:
Ca. 50-100 m2/l
Verpakking: 1l – 2,5l – 5l
Opslag:
+5°C
Shelf Life:
Ongeopend 5 jaren
Droogtijd:
Ca. 1-2 uren bij 20°C.
pH-waarde: 9-10
Omschrijving:
Sojazeep en natuurlijke wassen.
Hou buiten bereik van kinderen.
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