
REINIGT VERVUILDE VLOER  
OPPERVLAKTES EN MAAKT 
VLOEROPPERVLAK TOEGANKELIJK  
VOOR EEN NIEUWE OLIELAAG.

PROFF INTENSIEFREINIGER

ALLES VOOR JE  VLOER!

Scan deze QR 
voor meer info.

Productvoordelen

• Reinigen van olie- en wasvloeren

• Geschikt voor alle hout soorten

• Maakt vloer klaar voor periodiek onderhoud

Artikelnummer 
9516501011 

REINIGEN
Benodigdheden: 2 emmers en een mop of dweil

WERKINSTRUCTIE
Goed schudden voor gebruik.
Giet 125 ml Intensiefreiniger in een emmer met 5 liter water, vul de tweede 
emmer met water, dat u kunt gebruiken als spoelwater.
Gebruik een kleine hoeveelheid reiniger-water op de vloer en laat dit intrek-
ken zodat het vuil op de vloer oplost. Dweil het vuile water op en spoel de 
dweil af.
Nadweilen met schoon water en de vloer vervolgens goed laten drogen.

Werkinstructie: Als de vloer verwaarloosd of erg vervuild is, dan kan een 
vloermachine met een witte pad worden gebruikt om het vuil op te lossen. 
Na reiniging met de Intensiefreiniger moet de vloer worden geolied of 
gereinigd ter bescherming van het oppervlak.
De doeken na gebruik onderdompelen in water om zelfontbranding te 
voorkomen.

Verwijdering:   Afval moet worden verwijderd volgens de plaatselijke  
overheidsvoorschriften.

Inhoud:   An-en nonionske en oppervlakte actieve stoffen
Verbruik:   1 liter voor 250 tot 300 m² vloer
Opslag:  Bewaar in een afgesloten, originele verpakking. Niet bloot-

stellen aan warmte (zonlicht). Vorstvrij bewaren en buiten 
bereik van kinderen houden. Vermijd aanraking met de ogen.

Opmerking:   In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen, 
bewaar de verpakking of het etiket voor medisch advies. 
Voer altijd eerst een test uit om er zeker van te zijn dat het 
oppervlak niet verkleurd of beschadigd.
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BY CO-PRO

TOEPASSING:
Proff Intensiefreiniger wordt gebruikt voor het 
(opnieuw) oliën van een houten vloer of vóór 
het reinigen van vervuilde of versleten vloer. 
De Intensiefreiniger kan ook gebruikt worden 
na het aanbrengen van een loog om pigmenten 
kalkafval van het oppervlak te verwijderen 
voordat deze met olie wordt behandeld. 
De Intensiefreiniger is geschikt voor het  
reinigen van alle houtsoorten.



ALLES VOOR JE  VLOER!

WWW.CO-PRO.NL


