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WIS-WAS

Waterged ragen reinigings- en onderhoudsmiddel (polish) voor vloeren.

21415

Toepassing:

Verwerkingscondities:

Verwerkingsmethode:

Reiniging gereedschap:
Verdunning:

Dichtheid:
Vaste stof gehalte:
Droogtijd:
Levensduur:
Verbruik:

Bijzonderheden:

TIP:

Houdbaarheid:
Kleur:
Verpakking:

Productveiligheidsblad:

Algemeen
speciaal voor met Parketlak glans 25-120 en Parketlak zijdeglans 25-35 gelakte
vloeren maar ook op laminaat, linoleum, tegels, plavuizen, natuursteen e.d.

Verwerkingsgegevens
het oppervlak stof en vuil vrijmaken door vegen of zuigen, Bij de eerste keer 1 :5
verdunnen, bij sterk vervuilde vloeren de dweil of mop tussen door uitspoelen in
schoon handwarm water of eerst een keer reinigen met Ontvetter. Bij regelmatig
onderhoud Wis-Was 1:10 verdunnen. Behandelde vloer nat laten opdrogen, niet
naspoelen of droog wrijven.
aanbrengen met een vloerenreiniger, dweil of mop. Verpakking na gebruik
goed sluiten
water
water

Eigenschappen
1 liters 1,01 kg
ca. 8 %
afhankelijk van temperatuur.
regelmatig onderhouden
afhankelijk van toepassing

Verdere informatie
universele vloerbeschermer (polish) die in éénbehandeling reinigt en een
beschermlaag achterlaat. De reinigingscomponenten in Wis-Was maken de vloer
door-en-door schoon. Het wasgedeelte, op basis van carnabauwas en acrylaatwas,
zorgt ervoor dat na droging, zonder na te wrijven, een mooie lichte glans
achterblijft. De eindlaag is na droging direct beloopbaar, zeer loopbestendig,
enigszins stroef, voorkomt beschadigingen van de lak en camoufleert lichte krasjes.
Vermeng Wis-Was niet met andere reinigingsmiddelen. Indien de ondergrond
opnieuw gelakt moet worden is
Wis-Was goed te verwijderen met Ontvatter. Buiten bereik van kinderen
bewaren.

in gesloten verpakking minimaal 12 maanden, droog en vorstvrij opslaan.
kleurloos
1 liter flacon (doos è12 st.)

Veiligheidsinformatie
Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het
productveiligheidsblad met bovenstaand nummer of raadpleeg onze website
www.hermadix.nl.

De vermelde gegevens en richtlijnen zijn nauwkeurig vastgesteld; zij worden naar beste weten verstrekt Wegens de veelzijdigheid van toepassing en
werkmethode, die buiten onze waarneming plaatsvinden, kunnen wij geen verantwoording of aansprakelijkheid aanvaarden. De gebruiker heeft de verplicli-
ting onze producten op hun toepassing naar eigen verantwoordelijkheid te testen.
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