Lecol Wax Remover OH34
Technisch Merkblad
Lecol Wax Remover OH34 is een oplosmiddelhoudende speciaalreiniger die snel en grondig oude
was-, vet- en vuillagen verwijdert.

Toepassing
Lecol Wax Remover OH34 is geschikt voor alle met was onderhouden vloeren, zoals parket, linoleum
etc. die bestand zijn tegen oplosmiddel.

Technische gegevens
Droogtijd:
Materiaalverbruik:

n.v.t.
- Grondreiniger: 2-4 ltr. Lecol Wax Remover OH-34 voor 100 m 2 . Bij sterke
verontreiniging iets meer.
- Tussendoor reiniger: ca. 200-400 ml. voor 100 m 2 .

Houdbaarheid:
Verpakking:

In originele gesloten verpakking: zie verpakking.
Doos à 12 flacons, 1.000 ml/flacon.

Verwerking
De te behandelen vloer moet voorzien zijn van een was, balsem of hardwasolie. Na circa 10-14
dagen wordt de vloer onderhouden c.q. gereinigd met Lecol Wax & Clean OH32.
Opbrengen
Circa 200-300 ml Lecol Wax & Clean OH32 wordt aan 10 liter water gevoegd. Met behulp van dweil,
mop of doek wordt de vloer afgenomen. Gebruik nooit teveel water op de vloer en laat geen plassen
staan. Na droging blijft een dunne waslaag achter die naar behoefte geboend kan worden met
boenblok, of een boenmachine.
Lecol Wax & Clean OH32 reinigt de vloer en laat tegelijkertijd een dunne waslaag achter. Indien er op
den duur stapellagen ontstaan, dienen deze grondig te worden verwijderd met Lecol Wax Remover
OH34.
Onderhoud
Reinigen en onderhoud met Lecol Wax & Clean OH32. Grondreiniging met Lecol Wax Remover
OH34.
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Opmerking(en)
Tijdens het verwerken en drogen van dit product ontstaan brandbare oplosmiddeldampen. Daarom zijn
vuur, brandende lampen, lassen, roken enz. in de gevarenzone verboden. Werk- en magazijnruimten
goed ventileren. Elektrische apparaten zoals hoogtezon, kookplaten, nachtstroomschakelaar in het
vertrek of de daarnaast gelegen vertrekken op tijd uitschakelen, zodat deze bij het begin van het werk
koud zijn. Iedere vonkontwikkeling ook bij elektrische apparaten vermijden.
Verpakking goed gesloten houden. Buiten bereik van kinderen houden en niet in de afvoer laten
verdwijnen.

Bijzondere opmerking:
Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 12.07.

Uitgave: 12.08
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