
Toepassingsgebied

Voor vinyl, laminaat en gelakte/geverfde oppervlakken maar ook voor tegels en andere niet 
absorberende oppervlakken.

Gebruik

Voorbereiden Maak extra vervuilde vloeren/hardnekkige vlekken eerst met WOCA Intensive Wood Cleaner schoon.

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product 
te bewerken.

Behandelen Maak de vloer goed schoon met WOCA Master Cleaner, in een mengverhouding van 125 ml op 5 
L water. Maak de vloer in de lengterichting van de vloerbedekking schoon. Gebruik voor het beste 
resultaat twee emmers; één met zeepwater en één met schoon water om de vuile dweil uit te spoelen.

Opmerking Gebruik voor het beste resultaat twee emmers; één met zeepwater en één met schoon water om de 
vuile dweil uit te spoelen.

Droogtijden

Droogtijden 1-2 uur bij 20°C

Master Cleaner

Voor lak-, vinyl- en laminaatvloeren

Master Cleaner is ontwikkeld voor mensen die hun gelakte houtvloeren, 
vinylvloeren en laminaatvloeren graag snel en gemakkelijk schoonmaken met 
uitstekende resultaten. De zeep verwijdert efficiënt vuil, versterkt het oppervlak 
en maakt het beter bestand tegen morsen. Aangezien de zeep geen film 
achterlaat, is het uitermate geschikt voor oppervlakken die regelmatig moeten 
worden gereinigd zoals een keukenvloer. Voor de beste resultaten kunt u ook 
Master Cleaner gebruiken voor het schoonmaken van geverfde vloeren, tegels 
en andere niet absorberende oppervlakken.

Efficiënte verzorging en reiniging•	
Zorgt voor een sterker, beter bestand oppervlak•	
Snel en eenvoudig te gebruiken•	
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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.

Master Cleaner

Voor lak-, vinyl- en laminaatvloeren
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Technische gegevens

Samenstelling minder dan 5 %: kationogene oppervlakteactieve stoffen, 
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Pyrithione 
sodium, BENZISOTHIAZOLINONE, mengsel van: 5-chloor-
2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 
2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1).

Dichtheid 1.00-1.10 g/ml.

PH-waarde pH 8-9

Duurzaamheid 3 jaar

Verwerkingstemperatuur +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Verbruik 320-400 m²/L

Mengverhouding 125 ml tot 5 L water.

Bewaren +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet 
blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar 
vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking 1 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Halfjaarlijks onderhoud Master Care, #684110/684010

Gerelateerde producten Intensive Wood Cleaner, #551525
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Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
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