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Technisch Informatie Blad
ROYL Intensief Reiniger # 9120

Toepassing:
ROYL Intensief Reiniger is een krachtige reiniger die gebruikt wordt om behandelde vloeren voor te bereiden voor
een (onderhouds)olie behandeling. Voor het intensief reinigen van met was of olie behandelde oppervlakken,
zoals parket. Op basis van plantaardige grondstoffen. Volledig biologisch afbreekbaar. Voor het intensief reinigen
van met Royl behandelde oppervlakken. Daarnaast te gebruiken als krachtige reiniger op oppervlakken behandeld
met andere olie, hardwax en/of hardwaxolie. Ook zeer geschikt voor het ecologisch en intensief reinigen van o.a.
tegels, beton en linoleum.
Zie de WERKWIJZER ROYL voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen.
Bel ons gerust of app naar 06 – 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.
Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende
ventilatie als geldende norm aangehouden.
Geur
VOS- gehalte
Rendement
Mengverhouding
Beloopbaar / Afwerking
Verwerking
Houdbaarheid

NVT
5 g/l
Ca 5 behandelingen per liter.
Ca 200 ml Intensief Reiniger op 5 liter warm water.
Na opdrogen van de vloer / na droging 4-8 uur het gereinigde oppervlak herstellen
met de oorspronkelijke producten.
Niet verwerken bij een (vloer)temperatuur lager dan +
5°C of een RLV > 80%
In gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

De verstrekte informatie in dit document is zorgvuldig samengesteld en correct op de datum van uitgifte. Eventuele wijzigingen worden zonder nadere kennisgeving gepubliceerd
in nieuwere versies. Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend. Aan de gegevens in dit document; de gebruiker dient zelf het materiaal te testen op geschiktheid voor de
beoogde toepassing.
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Beschikbaar in de volgende verpakking(en):
1 liter fles; art.nr. 5531123; EAN 8716544041646 (doos = 12 x 1ltr)
5 liter can; art.nr. 5530125; EAN 8716544040717 (los 5 ltr)

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.

De verstrekte informatie in dit document is zorgvuldig samengesteld en correct op de datum van uitgifte. Eventuele wijzigingen worden zonder nadere kennisgeving gepubliceerd
in nieuwere versies. Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend. Aan de gegevens in dit document; de gebruiker dient zelf het materiaal te testen op geschiktheid voor de
beoogde toepassing.

