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TECHNISCHE FICHE 

PROFESSIONAL CLEANER CONCENTRAAT 

 

Professional Cleaner concentrated is een geconcentreerd reinigingsmiddel voor sanitair, gelakte oppervlakken, 
glas, vloeren, keramiek, harde oppervlakten en poreuze oppervlakken zoals steen. Niet geschikt voor niet 
behandeld hout. 

Professional Cleaner concentrated is een gestabiliseerde heldere transparante micro-emulsie in water. Na 
aanbrengen en verdampen van deze emulsie wordt op het behandelde oppervlak een kleine Nanolaag met niet 
glans gevende en corrosie werende eigenschappen gevormd. 

Het reinigt zonder moeite en laat nadien een ultra dunne coating na op de oppervlakten. Door deze coating is 
het oppervlakte na behandeling sneller schoon te maken dan voordien. 

Professional Cleaner concentrated bestaat uit een detergent met verschillende Nano deeltjes dat een Nano 
polymeer vormt. Deze reageren met het oppervlakte van de ondergrond en vormen een chemische en fysische 
binding. 

De laag is volledig dampdoorlatend. 

 

EIGENSCHAPPEN: 

Het geconcentreerd reinigingsmiddel is een micro-emulsie in water. 

 

WERKING: 

Na verdampen van het water vormt zich een goed hechtende laag. De volledige eigenschappen worden 
bekomen na 15 minuten. 

 

TECHNISCHE DATA: 

Specifieke dichtheid (Kg/dm³): 1,049 

PH-waarde: 12.0 – 13.0 

Uitzicht: transparante opake vloeistof Reuk: enigszins, niet karakteristiek Vlampunt: niet van toepassing 

 

TOEPASSING: 

Voor het gebruik: 

Het product is een transparante opake vloeistof. De reuk is niet specifiek en niet storend noch prikkelend. 

Voor het uitvoeren van de werken de vervaldatum controleren. 
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Methodes van toepassen: 

Voor ramenreiniging: 20ml-40ml product in 5liter water. Wassen met een spons, met een aftrekker 
droogtrekken. 

Voor keramiek en andere toepassingen: 20ml-40ml shampoo in 5liter water. Wassen met een spons, afspoelen 
en afdrogen met een microvezel doek. Na 15 minuten heeft men de volledige eigenschappen. 

 

VERDERE GEGEVENS: 

De gebruikte apparatuur dient na het gebruik onmiddellijk en uitsluitend met water gereinigd te worden. 

 

VERPAKKING EN OPSLAG: 

Verpakking: 

Op maat of standaard zoals; 1liter of 5liter. 

 

OPSLAG: 

Bij gesloten verpakking is Professional Cleaner concentrated 2 jaar houdbaar. De verpakking moet tegen volle 
zon beschermd worden. De verpakking boven het vriespunt stockeren. De verpakking gesloten stockeren. Bij 
langere stockeertijden kan een lichte ontmenging optreden. Voor gebruik intensief roeren tot homogeen. 

 

VEILIGHEID: 

Het product bevat geen gevaarproducten als bepaald in de Europese Richtlijn 1999/45/EG. Voor het gebruik de 
veiligheidsinformatie fiche raadplegen die op eenvoudige vraag kan bekomen worden. 

 

FORMULERING: 

Gestabiliseerde opake micro-emulsie in water. 

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, 
vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van 
kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin 

vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of enig ander 
procedé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt. 

 

 


