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®

Neutraal (pH 7)

Niet-schuimend

Lage viscositeit, lost makkelijk op in koud water

Biologisch afbreekbaar en ongevaarlijk

Bevat geen reuk- of kleurstoffen



TIMBEREX® BIO-C
OMSCHRIJVING
TIMBEREX® Bio-C is een mild reinigingsmiddel dat speciaal is geformuleerd voor gebruik op
geoliede houten vloeren.

AANBEVOLEN GEBRUIK
TIMBEREX® Bio-C is een mild reinigingsmiddel dat speciaal is geformuleerd voor gebruik op
geoliede houten vloeren.

THEORETISCH VERBRUIK
Lichte reiniging: Meng 100 ml BIO-C met 5 liter water. Met 1 liter BIO-C kan 50 liter
oplossing worden gemaakt, waarmee 200 m² kan worden gereinigd.
Intensieve reiniging: Meng 250 ml BIO-C met 5 liter water. Met 1 liter BIO-C kan 20 liter
oplossing worden gemaakt, waarmee 80 m² kan worden gereinigd.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Breng de gemengde oplossing spaarzaam aan met een vochtige doek of schuimpad. De
gemengde oplossing kan ook worden aangebracht met een handspuit. Veeg het oppervlak
met een schone, licht bevochtigde doek schoon en laat drogen.

ONDERHOUDSADVIES: Los de juiste hoeveelheid TIMBEREX® BIO-C op in water. Doe eerst
een test op een klein, onopvallend deel van het oppervlak. Houten vloeren die worden
blootgesteld aan te veel vocht/water, kunnen beschadigd raken. Door gebruik te maken van
deurmatten van goede kwaliteit, zowel binnen als buiten entreedeuren, kunnen de effecten
van vuil en vocht worden tegengegaan.

HOUDBAARHEID
Minimaal 3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien
opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen
tussen 5 en 35°C.

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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