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Mastercleaner
Voor lak-, vinyl- en laminaatvloeren | 1L
Master Cleaner is ontwikkeld voor mensen die hun gelakte 
houtvloeren en vinyl graag snel en gemakkelijk schoonmaken  
met uitstekende resultaten. De reiniger verwijdert grondig vuil  
en aanslag, bovendien wordt het oppervlak versterkt en is het 
beter bestand tegen vloeistoffen. Aangezien de reiniger geen film 
achterlaat, is het uitermate geschikt voor oppervlakken die regel-
matig moeten worden gereinigd zoals een keukenvloer. Voor de 
beste resultaten kunt u ook Master Cleaner gebruiken voor het 
reinigen van geverfde vloeren, tegels en andere niet absorberen-
de oppervlakken.

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

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

Gebruik
Voorbereiding
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 stuk hout met de houtvuller 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
Het is belangrijk dat er geen water op de vloer achterblijft na het schoonmaken.

Droogtijden
Circa 1-2 uur bij 20°C.
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Technische gegevens
Basis
Reiniger

Dichtheid
Circa 1,02 g/ml

PH - Waarde
8-8,5

Houdbaarheid
3 jaar

Verwerkingstemperatuur
15-30°C

Verbruik
Ca. 300-400 m²/L

Herbehandeling
2 keer per jaar

Mengverhouding
125 ml op 5L water

Verpakking
250 ml + 1 L

Migratietest van ongewenste materialen
EN 71-3:2013

Goedkeuringen
Het Deense Binnenklimaat Keurmerk
IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-198

Bewaren
Achter slot en buiten bereik van 
kinderen bewaren. Niet blootstellen 
aan warmte (bijv. zonlicht). 
Vorstvrij bewaren.


