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ALGEMEEN

Alkalische vloerzeep.
- Op zeepbasis.
- Voor het onderhoud van poreuze vloeren.
- Geen overbodig schuim.
- Voor manueel gebruik en geschikt voor schrobzuigmachines.
- Geeft een beschermlaag.

Floor Soap is een ecologische vloerzeep voor professioneel gebruik. Het product is 
geschikt voor het dagelijks reinigen en voeden van poreuze vloeren met mop, dweil 
of schrobzuigautomaat. Floor Soap kan gebruikt worden voor poreuze tegels, 
linoleum, poreuze natuursteen (o.a. marmer), geoliede houten vloeren (o.a. parket)... 
Wanneer het product regelmatig wordt gebruikt, geeft het een mooie glans aan de 
vloer. Het product mag niet gebruikt worden op onbehandeld hout. Floor Soap is vrij 
van chloor- of andere halogeenverbindingen, van minerale zuren en van detergenten 
afgeleid van petroleum. Alle gebruikte detergenten zijn van plantaardige oorsprong. 
Alle ingrediënten van niet-minerale oorsprong zijn volledig biologisch afbreekbaar.

11,3pH

Linoleum - Vloeren met polymeer beschermlaag - Natuursteen, zuurgevoelig (kalkhoudend) - Natuursteen, niet zuurgevoelig - Betonvloeren, polybeton, 
ongeglazuurde tegels en cementgebonden composietvloeren - Geoliede houten vloeren

Geschikt voor

GEBRUIK

8L AQUA + 40ML 0.5 %

Manueel gebruik: Doseer 40ml Floor Soap in een emmer van 8L. Reinig de vloer met mop of dweil, laat 1 tot 5 minuten inwerken 
indien nodig. Naspoelen niet noodzakelijk. Bij sterke vervuiling mag de dosering verdubbeld worden. Machinaal gebruik: Doseer 
0.5 % Floor Soap in de schrobzuigmachine (50ml op 10L water). Reinig de vloer met de machine. Laat 1 tot 5 minuten inwerken 
indien nodig. Bij sterke vervuiling mag de dosering verdubbeld worden.
Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. Greenspeed is niet 
verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen product (BxHxD) 18.5 x 28 x 13.6 cm

vorm:  Viskeuze vloeistof
kleur:  Geel
geur:  Citroen
viscositeit:  680 cP
oplosbaarheid in water:  Volledig
pH-waarde:  11,25
relatieve dichtheid:  1,022 Kg/L

LOGISTIEKE GEGEVENS
Product

Artikelnr
Eenheid
Inhoud
Afmetingen
Bruto gewicht
Netto gewicht
EAN-code

4003032
Bus
5L
18.5 x 28 x 13.5 cm
5300 g
5100 g
EAN 5407003310276

Verpakking

Aantal per verpakking
Afmetingen
Bruto gewicht
EAN-code

2
38 x 29 x 28 cm
10800 g
EAN 5407003312683

Pallet

Aantal per pallet
Aantal lagen per pallet
Aantal per laag

128
4
32
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