PRODUCTINFORMATIE JAMES VLOERREINIGER BESCHERMT & HERSTELT
FLACON B - HERSTEL REINIGING
Doel
•
•

Een herstel reiniging voor alle vochtbestendige harde vloeren zoals laminaat, vinyl, PVC, LVT,
linoleum, marmoleum, kurk, keramische tegels, rubber en natuursteen-, kunststeen- en epoxyvloeren
Herstelt oppervlakkige krasjes en strepen

Kenmerken
•
•
•
•
•
•

Oppervlakkige krasjes en strepen worden hersteld, vervuilingen worden tijdens het wissen verwijderd
Ideaal product voor als een polish als James Extra Mat of Zijdemat niet gewenst of mogelijk is
Vuilafstotend en slipvast
Geeft je vloer een mat uiterlijk
pH-waarde 8,4
Biologisch afbreekbaar en met trots A.I.S.E. gecertificeerd

Gebruiksaanwijzing
•
•
•
•

James Vloerreiniger Beschermt & Herstelt in de juiste dosering mengen met water
De vloer met deze oplossing klamvochtig wissen
Gebruik een aparte emmer gevuld met schoon water om je dweil tussendoor te reinigen, zo blijft het
dweilwater in de andere emmer schoon
De vloer daarna goed laten drogen

Opmerkingen
•
•
•
•
•

Je vochtbestendige harde vloer kan extra beschermd worden met James Extra Mat of Zijdemat
Vochtgevoelige vloeren slechts klamvochtig wissen
Let op de droogtijd: deze bedraagt gemiddeld 45 min. en de vloer mag dan NIET betreden worden!
Tip: maak één fles Beschermt & Herstelt volledig op en stap daarna over op Schoon & Snel Droog
Door de zeer geringe opbouw van lagen is het slechts eenmaal per 3 jaar (op basis van 1x per week
reinigen middels James Vloerreiniger Beschermt & Herstelt) nodig, om de vloer door middel van
James Basisreiniger van deze lagen te ontdoen en zo de vloer in topconditie te houden. Indien
gewenst mag James Basisreiniger vaker gebruikt worden

Dosering
•

Verdund, 100ml op 1 emmer water (8-10 l)

Detergentenverordening
Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten: < 5%, BENZISOTHIAZOLINONE,
SODIUM PYRITHIONE, parfums
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