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Masterzeep wordt gebruikt voor het reinigen van alle soorten
houtoppervlakken, ongeacht de houtsoort of de oppervlaktebehandeling.
Masterzeep is speciaal geschikt voor geoliede vloeren die dagelijks/vaak
moeten worden schoongemaakt. Geoliede houten vloeren die met Masterzeep
worden behandeld, moeten regelmatig worden verzorgd met Natuurzeep of
Onderhoudsolie/Onderhoudspasta om een optimale oppervlaktebescherming
te behouden. Masterzeep is tevens zeer geschikt voor het reinigen van stenen
vloeren, vinylvloeren, geschilderde houtoppervlakken, enz.
•
•
•
•

Effectief onderhoud en reiniging van alle houten vloeren
Bijzonder geschikt voor grote oppervlakken die vaak gereinigd worden
Kan zowel handmatig als machinaal worden aangebracht
IBR-gecertificeerd

Toepassingsgebied
Voor het reinigen van alle soorten houtoppervlakken, ongeacht de houtsoort of de
oppervlaktebehandeling.

Gebruik
Voorbereiden

Zeer vuile vloeren/vlekken kunnen gereinigd worden met Intensifreiniger.
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product
te bewerken.

Behandelen

Voor dagelijks gebruik 250 ml Masterzeep vermengen met 10 l warm water. Reinig de vloer in de
lengterichting van de planken. Gebruik voor het beste resultaat twee emmers; één met zeepwater en
één met schoon water om de vuile dweil uit te spoelen. Het is belangrijk dat er na het reinigen geen
water op de vloer achterblijft. Gebruik zo weinig mogelijk water voor een bevredigend resultaat.

Opmerking

Gebruik geen microvezel op geoliede vloeren.

Droogtijden
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Technische gegevens

Contact

Dichtheid

1

PH-waarde

9,4-10

Houdbaarheid

5 jaar na productiedatum.

Verbruik

320-400 m2/L.

Kleuren

Naturel

Reiniging gereedschap

Reinig gereedschap met water en zeep.

Bewaren

Veilig opslaan, buiten het bereik van kinderen Niet
blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij
bewaren.

Verpakking

5 liter

Goedkeuringen

IBR, EN 71-3:2013

Onderhoud en bijbehorende producten
Gerelateerde producten Intensifreiniger, #551525A
Gereedschap

2 emmers, wringmop of dweil, polierblok, en eventueel
een reinigingsmachine.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
De vermelde informatie is
gebaseerd op uitgebreide
laboratoriumtesten en in de
praktijk opgedane ervaringen.
Aangezien WOCA veelal geen
invloed heeft op de
omstandigheden waarin het
product wordt gebruikt, kunnen
we enkel de kwaliteit van het
product in kwestie garanderen.
WOCA Denmark A/S is niet
aansprakelijk voor een onjuist
gebruik en/of verwerking van het
product. Aangezien de resultaten
afhangen van de constructie, de
aard van het oppervlak, de
voorbehandeling, temperatuur,
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan
onderhavig product in principe
worden aangemerkt als een
tussenproduct. WOCA Denmark
A/S behoudt zich het recht voor
om het product evenals de
verstrekte informatie zonder
voorafgaande kennisgeving te
wijzigen.
Onderhavig label/
productbeschrijving vervangt alle
voorgaande versies.

