Vloerwas Zijdeglans

Hoe kunnen we u helpen?
Wij helpen u graag met advies op maat

Metaalgekoppelde polymeeremulsie, satijnglanzend, voor de protectie en

en de beste schoonmaakmiddelen. Neem

het onderhoud van alle waterbestendige oppervlakken, marmoleum, vinyl,

contact op met onze experts. Zij maken

linoleum, kurk, enz.

schoonmaken weer Easy voor u.

Pluspunten product

Gebruiksaanwijzing

•
•
•
•
•
•

• Verwijder oude was- en polymeerlagen met vloerstrippen
of superstripper. Vloeren zonder waslaag dienen te worden ontvet.
• Grondig spoelen en laten drogen. Bij een oude poreuze vloer verdiend
het aanbeveling om de ondergrond te neutraliseren.
• Breng een eerste laag dun en gelijkmatig aan met een inwashoes of
een schone mop.
• Voor het aanbrengen van een tweede laag moet de eerste laag droog
zijn. Te snel opbrengen van een tweede laag beïnvloed de droging en
hechting negatief. De droogtijd varieert, afhankelijk van de luchtvochtigheid, 20- 40 minuten.
• Breng een tweede kruislings en gelijkmatig aan op de eerste laag.
• Afhankelijk van het gewenste resultaat kan men tot 6 lagen
opbrengen. Meestal zijn 2 à 3 lagen voldoende.
• Indien het een zeer oude poreuze vloer betreft is het raadzaam een
filler in te zetten of een 1:1 verdunning van de Vloerwas Zijdeglans.
Deze aan laten drogen en direct na 10 minuten een laag opzetten.
• Voorkom druppelen tijdens uitschenken op de vloer. Dit geeft een nare
verstoring.
• Overleg duidelijk met de gebruiker omtrent de belasting en het uit
te voeren onderhoud. Dit is essentieel voor de levensduur van de
polymeerfilm.

Snelle en duurzame hechting
Beperkte droogtijd
Duurzaam, sterk en krasvast
UV bestendig, geen gele verkleuring of filmvorming
Vergt weinig onderhoud
Harde was welke bestand is tegen intensief loopverkeer en
hakstrepen

Uw voordeel
• Eenvoudig te onderhouden
• Te gebruiken in combinatie met alle goede vloerstrippers
• Ook inzetbaar voor reparaties, middels de spraymethode,
verdunning 1:3
• Stroef
• Bestendig tegen de meest voorkomende dagelijkse vervuiling
• Door de matte glans zijn verstoringen minder merkbaar
• Ideaal voor vinyl

Verpakkingen
Vloerwas Zijdeglans is leverbaar in de volgende verpakkingen:
• 47-2-CAN doos van 2 x 5 liter can

Meer weten of advies? Kijk op dirksenbv.nl

Vloerwas Zijdeglans
Technische gegevens
Fysische, chemische eigenschappen
Omschrijving:
Viscositeit:
pH:
Dichtheid:
Vlampunt:
Oplosbaarheid:
Houdbaarheid:

vloeibaar, wit
< 5 cP
ca. 8,3
1,02 g/ml
> 100°C, onderhoudt niet de verbranding
volledig bij 20°C
1 jaar onder normale omstandigheden

Wettelijk verplichte informatie
Zie de R- en S-zinnen op de M.S.D.S. en het etiket

Producent
Militex BV
Ampèrestraat 3a
1976 BE IJmuiden
Telefoon: 0255-531644
Telefax: 0255-532780
Email: info@militex.nl

Uw adviseur
Dirksen schoonmaakartikelen BV
Telefoon: +31 (0)546 – 54 99 99
Fax: +31 (0)546 – 54 99 98
info@dirksenbv.nl
Postadres
Postbus 191
7640 AD Wierden
Bezoekadres
Bedrijvenpark Twente 151
7602 KE Almelo

Meer weten of advies? Kijk op dirksenbv.nl

