
IN2-CLEAN
PRODUCT
BESCHRIJVING

IN2-CLEAN is een schoonmaakprouct specifiek ontwikkeld 
voor verharde en gepolijste betonvloeren. Het trekt 
vervuiling en vlekken uit het beton zodat het makkelijk 
afgespoeld kan worden. In tegenstelling tot andere 
detergenten, beschadigt IN2-CLEAN de beschermlaag van 
betonvloeren niet.

Het actieve ingrediënt en de silicaten blijven de vloer 
verdichten en verharden, zodat hij nog makkelijker wordt 
om te onderhouden en beschermd is tegen vlekken en vuil. 
IN2-CLEAN garandeert maximale schoonmaakefficiëntie en 
superieure schoonmaakresultaten.

GEBRUIKS
AANWIJZINGEN

Verwijder alle grof vuil van de schoon te maken 
oppervlakte. Breng daarna IN2-CLEAN aan met een 
automatische schrobber of mop. Verwijder alle overtollige 
product en laat het oppervlak drogen.

Als vlekverwijderaar voor olievlekken
Verwijder al het vuil.  Verdun en schud het mengsel zodat 
het makkelijker kan indringen in de vlek en breng aan met 
een microvezelmop.

Bedek het natte oppervlak met een plastic film en tape, 
plak de randen vast en hou het oppervlak 10-15 minuten 
vochtig.  Verwijderd de film en de vervuilde vloeistof. 
Herhaal als vuil opnieuw hecht of als het beton uitdroogt.

WWW.IN2-CONCRETE.COM

VOORDELEN
IN2-CLEAN

+ Niet schadelijk voor uw betonvloeren
+ 75% minder product door sterke concentratie
+ Helpt de toplaag te verharden
+ Vermindert de zichtbaarheid van kleine krassen

OPMERKINGEN EN
AANDACHTSPUNTEN

• Zuren, zouten, anti-vries en andere schadelijke 
stoffen moeten meteen verwijderd worden om de 
vloer niet te beschadigen. 

• Laat het product niet indrogen
• Verwerk het afval volgens de locale wetgeving
• Niet gebruiken op hout

TECHNISCHE INFO

Vorm 

Vlampunt

Bevriezing

pH:

Verpakking

Verdunning

Bewaren

Bewaartijd

Bedekkings-
gebied

Doorzichtige rode vloeistof met frisse geur.
Gewicht 1,0 kg / L

Niet van toepassing 

Als het product bevriest, schud om opnieuw te mengen

11,0 - 12,0 (Geconcentreerd)
9,0 - 9,5 (Verdund voor gebruik)

200L vaten
5L bidons
1L flessen

Normaal gebruik: 10 ml / liter water
Zware vervuiling: tot 40 ml / liter water 

Bewaar op een koelen en goed geventileerde plek in een 
gesloten verpakking. Bescherm tegen vocht.

Tot 12 maanden in niet-vriestemperaturen

Automatische schrobber: 12,3 m2 / L
Mop en emmer (250 - 300 m2 / L )

GEZONDHEID EN
BESCHERMING

Veiligheid is niet duur, het is onbetaalbaar. Werk veilig!

• Draag veiligheidsschoenen en -bril, handschoenen een 
helm en andere beschermende kledij.

• Draag altijd een mondmasker als je werkt met chemische 
stoffen.

• Vermijd overvloedig inhaleren van mist en dampen, 

vooral in slecht geventileerde plekken. 

• Vermijd contact met ogen, handen en kledij. Was grondig 

na gebruik.

• Indien je je onwel voelt of irritatie ervaart op de huid, 

ogen of luchtwegen, consulteer een dokter.

TECHNISCHE
ONDERSTEUNING

Technische vragen? Contacteer je verdeler!
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Verdeler

info@in2-concrete.com


