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Grondreiniger

PRODUCTBESCHRIJVING:
Watergedragen reinigingsmiddel, dat sterke 
verontreinigingen goed verwijdert en zo een zeer goede 
basis creëert voor verder onderhoud.

TOEPASSINGEN:
Watergedragen reinigingsmiddel voor het verwijderen van 
vuil op watervaste vloeren. Niet geschikt voor periodiek 
onderhoud.

GESCHIKT VOOR:

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Gelakte parketvloeren
Gelakte kurkvloeren
Kant-en-klaar parket
PVC
Natuursteenvloeren

Gebruiksklaar
Gemakkelijk aan te brengen
PH-waarde ca. 10

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verpakking Kunststof flacon / can
Verpakkingsgrootte 0,75 en 10 l
Houdbaarheid Minstens 24 maanden
Kleur Transparant
Verbruik 20 – 100 ml op 10 liter water

Optimale 
verwerkingsomstandigheden

18 – 25 °C en een relatieve 
luchtvochtigheid tussen 35% 
en 65%.

CLEAN STRONG
Watergedragen reinigingsmiddel voor het verwijderen van oude onderhoudslagen
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BELANGRIJKE INFORMATIE:

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:
Niet ontvlambaar. Veroorzaakt huidirritatie/ ernstig 
oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact 
met ogen en huid vermijden. Bij contact met de ogen 
meteen spoelen met water en een arts raadplegen. Bij 
contact met de huid meteen wassen met veel water en 
zeep. Bij de verwerking geschikte beschermende 
handschoenen en een veiligheidsbril dragen en een 
huidbeschermende crème gebruiken. In acht te nemen zijn 
o.a.: gevaren-/veiligheidsinstructies op het etiket van de 
verpakking, het veiligheidsinformatieblad

AFVALVERWIJDERING:
Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten 
komen. Volledig leeggemaakte verpakkingen met een 
beetje water uitspoelen en volgens de plaatselijke richtlijnen 
als recyclebare verpakking behandelen. Spoelwater en 
productresten verzamelen en hergebruiken. Indien vereist, 
verpakkingen met restinhoud en productieresten als 
chemisch afval behandelen.

De originele verpakking is, bij normale opslag, ten 
minste 24 maanden te bewaren. Tegen vorst 
beschermen. Aangebroken verpakkingen goed 
afsluiten.
Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve 
luchtvochtigheid 35 - 65%. Lagere temperaturen en 
hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen 
en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
De gereinigde vloer vervolgens weer met Pallmann 
Finish Care verzorgen. Regelmatig onderhoud met 
Pallmann Finish Care verbetert het uiterlijk en verhoogt 
de levensduur van de vloer.
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