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Inno Coatings Vloerreiniger  
 
 

 
 
Productomschrijving: Inno Coatings - Vloerreiniger 
 
Inno Coatings Vloerreiniger is een sterk ontvettend en 
desinfecterend reinigingsmiddel. Deze zeep is het beste middel 
voor het reinigen en ontvetten van te verven/coaten 
ondergronden.  
 
Deze reiniger is niet milieubelastend en onschadelijk voor mens en dier. Oude 
schoonmaakmiddelen zoals bv. ammoniak zijn schadelijk voor mens en milieu en zeker niet beter 
dan zepen. Ammoniak verplaats de vettige ondergrond maar lost het niet op. 
 
Het is eenvoudig in gebruik met een enigszins scherpe reuk. Werkt sterk ontvettend.  Dit 
concentraat is gebaseerd op diverse diverse oppervlakteactieve stoffen, desinfecterende middelen 
en diverse additieven. 
 
 
Naast het reinigen van te verven ondergronden is deze reiniger voor veel andere 
reinigingstoepassingen te gebruiken, zoals: 
 

• Ontvetten en reinigen van tegels 
• Verwijderen van olie uit beton 
• Verwijderen kalkaanslag 
• Reinigen van chroom (zoals bumpers en velgen) 
• Ontroesten van metaal, zoals motoren 
• Reinigen van gereedschappen 
• Verwijderen koffieaanslag 
• Reinigen (kleurechte) vloerbedekking  
• Ontvetting van (machine)onderdelen 
• Verwijderen insecten op ruiten en lakwerk 
• Verwijderen tectyl en bitumen 
• Reinigen van grill, bakoven, fornuis, etc. 

 
Kortom, deze reiniger is altijd handig om in huis te hebben. Inno Coatings Vloerreiniger is niet 
milieubelastend en onschadelijk voor mens en dier.  
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Toepassingen: Inno Coatings - Vloerreiniger 
 
Industrie en landbouw:    
Chroomreiniger, ontroester, koffieaanslag op machines, vloerbedekking, (mits kleurecht), tractoren 
en landbouwmachines, ontvetting van onderdelen, olie verwijdering uit beton, kalkaanslag. 
 
Autobranche:  
Ontroesten motoren en onderdelen, reinigen van gereedschappen, aanslag op chroombumpers en 
velgen, insecten op ruiten en lakwerk, remslijpsel op velgen, tectyl en bitumen. 
 
Bakkerijen:    
Kunststofbakken, gelakte machinedelen, mengmachines en transportbanden, wand - en 
vloertegels, kunststofbladen en wandreiniging, aanslag op ovens, binnenzijde deegmachines, grill -
en bakoven reiniging. 
 
 
Kenmerken: Inno Coatings - Vloerreiniger 
 

• Watergedragen 
• Sterk ontvettend 
• Veilig voor linoleum 
• Enigszins scherpe geur  
• Lost vet op.  

 
 
Technische Eigenschappen: Inno Coatings - Vloerreiniger 
 

• Basis: Watergedragen 
• PH: Alkalisch pH = 11 
• Applicatie: binnen en buiten  
• Vlampunt: n.v.t. 
• Verbruik: ondergrond afhankelijk 
• Verpakking: 2,5 liter, 5 liter en 10 liter 
• Reinigen: naspoelen met leidingwater 

 
 
Gebruiksaanwijzingen: Inno Coatings - Vloerreiniger 
 
Spuit-, dompel-, of wrijfmethode toepassen voor bepaalde doeleinden een en ander volgens het 
onderhoudsvoorschrift en volgens onderstaande richtlijnen. RDS verdunnen met water in de 
aangegeven verhoudingen. Naspoelen met leidingwater.  
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Bakkerijen 
 

• Vloeren, wanden, tafels, glas, tegels, kunststofbakken, pallets, gelakte machines; 1:30  
• Opbolmachines, mengmachines, transportbanden; 1:15  
• Vette aanslag op ovens, binnenzijde van deegmachines; 1:10 

 
 
Horeca 

• Vitrines, glaswerk, kunststofbladen tafels, terrasstoelen, ontroester; 1:30 
• Kalkaanslag op kunststof en glaswerk door middel van de dompelmethode; 1: 5 
• Bak -en grillovens, roet op openhaarden e.d. insprayen en inweken; 1:5 

  
     
Voedingsindustrie 

• Autoclaven, transportwagens, bloedvlekken op textiel, rvs-kookketel; 1:15 
• Gelakt en geverfd hout; 1:20 
• Uitbeengereedschap (30 min. laten inweken); 1:25 
• Rookkastenreiniging; 1:5 

 
 
Technische industrie 
 

• Verwijdering van olie en vet van betonvloeren, ca. 10 minuten laten inwerken;  1:10 
• Tractoren en landbouwmachines, ontvetting van onderdelen (aluminium, gietijzer, 

lakwerk) verwijdering van slijpsel en vet van en uit remtrommels, ontroesten van motoren 
en onderdelen, reinigen van gereedschap, dekzeilen van vrachtauto's, insecten op ruiten en 
lakwerk; 1:15  
 

 
Bijzondere Opmerkingen: Inno Coatings - Vloerreiniger 
 

• Informatie op het etiket van de bus raadplegen. 
• In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen. 
• Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen. 

 
 
Veiligheidsaanbevelingen: Inno Coatings - Vloerreiniger 
 

• Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen 
• Ruimte goed ventileren 
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• Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. 
• Buiten bereik van kinderen bewaren. 
• Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking. 
• Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
• Zie MSDS voor meer informatie.  

 
 
Afvalverwerking: Inno Coatings - Vloerreiniger 
 
Afvalstroom verdund via riolering wegspoelen. Lege verpakkingen met veel water naspoelen en 
sterk verdund via riolering wegspoelen. Schone lege verpakkingen kunnen tot het normale 
bedrijfsafval gerekend worden.  
 
 
Gevarenaanduidingen: Inno Coatings - Vloerreiniger 
 

• Is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft 
derhalve geen veiligheidsetikettering. 


