FIXS BIO REINIGER
REINIGINGSPRODUCT
Fixs Bioreiniger is een reiniger op basis van wasactieve substanties waarmee normale en
organische vervuiling van betonnen elementen, straatstenen, (beton)tegels, natuursteen,
muren, trappen enz. snel kunnen worden verwijderd.
TOEPASSINGSGEBIED:
Op alle soorten beton en natuursteenoppervlakken in buitenruimtes.
Tevens geschikt voor het reinigen van kunststof, hout, rubber, keramiek, glas, lak, textiel
(behalve leder) tapijt, gestoffeerde meubels, enz.
VERBRUIK:
Ca. 60 tot 180 ml/m² ; afhankelijk van de zuigende werking van het oppervlak.
VERWERKING:
•
Het te behandelen oppervlak eerst nat maken om te snel inwerken of indrogen te
voorkomen.
•
Afhankelijk van de mate van de vervuiling kan het middel tot 1:10 verdund met water
opgebracht worden.
•
Na een inwerktijd van ongeveer 10 min. middels schrobbezem of borstel goed verdelen
(niet laten opdrogen). Oppervlak met ruim voldoende water afspoelen.
•
Ook ideaal in hogedrukreiniger(stoom) inzetbaar. Verwarmen tot 90˚C versterkt de
reinigingskracht.
•
Bij een niet bevredigend resultaat kan het proces nogmaals herhaald worden en hierbij de inwerktijd verhoogd worden.
•
Voorkom verwerking in volle zon. De kans op indrogen is dan groter
Let op: Bescherm metalen, plastic en houten oppervlakken, flexibele voegafdichtingen en andere zuurgevoelige materialen voordat u begint met de
werkzaamheden. Niet gebruiken op marmer-, kalksteengebonden, of geslepen oppervlakken.
INSTRUCTIES:
Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Lees voor gebruik altijd
aandachtig de aanwijzingen op de verpakking. Bij twijfel altijd eerst op een onopvallende plek uitproberen. Vorstvrij bewaren.
OVERIGE:
De leverancier is niet aansprakelijk voor evt. vervolgschade als bovenstaande adviezen niet worden opgevolgd.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:
Bevat < 5% anionische tensiden, < 5% niet ionische tensiden (gecertificeerd volgens
EN ISO 14001:2009)
P101 Bij het winnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten bereik van kinderen houden.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld,
aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de
ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op
al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

