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PRODUCTINFORMATIE 
 
Reiniger. 

UZIN Cleaner 

Reinigingsmiddel. 

 
 

Omschrijving en toepassing: 

UZIN Cleaner is een waterverdunbaar, licht alkalisch  
reinigingsmiddel met goede ontvettende en oplos-
sende eigenschappen. 
 
UZIN Cleaner is als reinigingsmiddel geschikt voor 
hetontvetten van dichte en waterbestendige onder-
gronden, zoals bijvoorbeeld: 

 Rubbervloeren. 

 PVC-vloeren. 

 Linoleum. 

 Kunstharsgebonden vloeren. 
 
Met UZIN Cleaner kunnen de volgende opgedroog-
de, volvlakkige aangebrachte antislip- en fixeerlagen 
van dichte- en waterbestendige vloeren worden ver-
wijderd: 
 

 UZIN U 1000 antislip*. 

 UZIN U 2100 antislip extra*. 

 UZIN Universele fixeer*. 
 
Tevens toepasbaar voor het verwijderen van vlekken 
van vele UZIN-dispersielijmen en UZIN-
dispersievoorstrijken van dichte- en waterbestendige 
ondergronden.  
Ook toepasbaar voor het reinigen van gereedschap 
dat gebruikt is voor het aanbrengen van de produc-
ten. 
In vele gevallen is UZIN Cleaner ook effectief bij het  
verwijderen van verse dispersielijmvlekken op (tex-
tiele) ondergronden. Vlekken voorzichtig proberen te 
verwijderen i.v.m. mogelijke aantasting en/of verkleu-
ring van de ondergrond. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Eigenschappen /productvoordelen: 
 Goed reinigend vermogen. 

 Goed ontvettend vermogen. 

 Snel en effectief. 

 Op waterbasis. 
 

 
 

Technische gegevens: 

Dichtheid: Soortelijk gewicht: 1,02 kg/ltr. 

Houdbaarheid: Bij goede opslag ca. 12 maan-
den houdbaar. 

Gereedschap: Schone doek, borstel, wisser, 
schrobmachine en/of waterzui-
ger 

Geur: Frisse zeepgeur. 

PH-Waarde: Ca. 9,5. 

Verbruik: Ca. 250 - 300 g/m²( puur op-
brengen) afhankelijk van de 
toepassing. 

Viscositeit: Ca. 15 - 30 mPa•s**. 

Vorstbestendig: Nee. 

Verpakking:                 Can 2,5 ltr.. 

 
 
 
 
 



UZIN Cleaner 

 

 
  *Zie betreffende documentatie. 
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Voorbereiding van de ondergrond: 
De ondergrond moet bestand zijn tegen water en  
UZIN Cleaner.Geverfde plinten en interieurdelen af-
plakken. 
Elastische vloerbedekkingen, zoals PVC, linoleum of  
synthetisch rubber en tegelvloeren worden niet aan-
getast door UZIN Cleaner. 

 
Verwerking: 
In verband met mogelijke aantasting en/of verkleu-
ring van materialen, die met UZIN Cleaner in aanra-
king komen, is het verstandig eerst een proef te 
doen, alvorens men UZIN Cleaner op het gehele op-
pervlak toepast. 
 
1.   Het vetvrij maken van kunstharsgebonden vloe-
ren. Breng UZIN Cleaner op de vloer aan en verdeel 
het gelijkmatig met een borstel of een wisser en laat 
het 10 minuten inwerken. Schrob de vloer zonder het 
schrobwater te laten indrogen. Tijdens het schrob-
ben eventueel water toevoegen. Na het schrobben 
het mengsel van de vloer verwijderen en nabehan-
delen met schoon water. Grote oppervlakken deel 
voor deel behandelen. Tijdens het verwerken goed 
ventileren. 
 
Let op: Naspoelen is zeer belangrijk. Eventuele ach-
ter gebleven zeepresten kunnen onthechting veroor-
zaken. 
 
2.   Het verwijderen van kleine verontreinigingen van    
UZIN-dispersielijm of UZIN-dispersievoorstrijk. Bij 
lijm- of voorstrijkvlekken in tapijt, eerst de invloed 
van het inweken van UZIN Cleaner testen op een 
plek die niet in het oog springt. Eerst zoveel mogelijk 
mechanisch verwijderen. UZIN Cleaner gelijkmatig 
op de resten van de vlek verdelen en ongeveer 10 
minuten laten inwerken. Met een schone, natte doek 
de vlek voorzichtig verwijderen. Daarna weer met 
een schone, natte doek nawrijven. Zonodig behan-
deling herhalen en/of inwerktijd  bijstellen. 
 
Let op: Indien na het verwijderen een lijm of voor-
strijk moet worden aangebracht, is het zeer belang-
rijk, dat de zeepresten geheel zijn weggenomen met 
schoon water. Op een ondergrond met zeepresten 
kan geen hechting worden verkregen voor voorstrijk- 
en lijmlagen. 

Belangrijk: 

 Verwerkingscondities: 
Minimale verwerkingstemperatuur: 15° C. 

 Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpak-
king op een koele, droge en vorstvrije plaats. 

 Hoe verser de verontreiniging, hoe makkelijker 
deze op te lossen, dus te verwijderen is. 

 
 
Arbeidsveiligheid: 

 Gevarenklasse: geen. 
 
Op dit product is het veiligheidsblad UZIN Cleaner reinigingsmid-
del van toepassing.  


