
SURE® Floor Cleaner

Vloerreiniger voor dagelijks gebruik

Omschrijving
SURE Floor Cleaner is onderdeel van een uniek assortiment van plantaardige, 100%
biologisch afbreekbare professionele reinigingsmiddelen voor alle dagelijkse
reinigingsbehoeften. SURE Floor Cleaner is een geconcentreerde laagschuimende
dagelijkse reiniger voor gebruik op alle waterbestendige vloeren. Geschikt voor alle
reinigingsmethoden, inclusief emmer reiniging en reiniging met een
schrobzuigmachine.

Eigenschappen
•   Laat geen residu achter op de vloer
•   Laagschuimend, effectieve reiniging
•   Bevat geen geur- of kleurstoffen
•   Bevat plantaardige ingrediënten verkregen uit hernieuwbare bronnen
•   100% biologisch afbreekbaar via een natuurlijk ontbindingsproces waarbij geen

hardnekkige residuen worden achtergelaten
•   Geen classificatie voor milieu en veiligheid
•   Veilig voor gebruiker, geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig

Voordelen
•   Het geconcentreerde product is zuinig in gebruik
•   Veilig te gebruiken op alle waterbestendige vloeren
•   Geen grijze waas of vette film op de vloer
•   Vermindert de impact op het milieu

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Doseer het product in een watertank van een machine of in een emmer.
Minimale dosering:
2,5ml per liter water. Verhoog de dosering tot 10ml per liter water bij zware
vervuiling (concentratie 0,25-1%).

Toepassing:
Machine/emmer:
Reinig grote oppervlakken met een schrobzuigmachine en/of met een mopsysteem
geïmpregneerd met SURE Floor Cleaner reinigingsoplossing. Spray de
reinigingsoplossing op hardnekkige vlekken of vuil als voorbehandeling voordat het
gehele oppervlak gereinigd wordt.



SURE® Floor Cleaner

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Gele vloeistof
pH waarde (onverdund): 9.4 +/- 1
Relatieve dichtheid (20°C): 1.02
Viscositeit (20°C): <50
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is SURE Floor Cleaner geschikt voor gebruik op alle waterbestendige materialen en
oppervlakken. Het product niet gebruiken op oppervlakken of materialen die niet waterbestendig zijn (zoals ongelakt hout of kurk). Test
vóór gebruik de materiaalbestendigheid op een kleine onopvallende plaats.

Milieu-informatie
*SURE Floor Cleaner is 100% biologisch afbreekbaar volgens de OECD 301B test.
De oppervlakte-actieve stoffen in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eisen van de EU wetgeving voor
reinigingsmiddelen (Europese detergenten-verordening), EC 648/2004. SURE Floor Cleaner is voorzien van het EU Ecolabel (EU:FR/
020/055).

Beschikbare verpakkingen
SURE Floor Cleaner is beschikbaar in een 1L flacon en 5L can, beiden geschikt om te recyclen/recycleren. 5L cans kunnen gebruikt worden
om de 1L flacon te hervullen t.b.v. het dagelijkse gebruiksgemak.
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