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TECHNISCHE FICHE

Parketzeep
PRODUCTBESCHRIJVING

Parketzeep op basis van natuurlijke oliën voor het regelmatig
onderhoud van geolied parket. Parketzeep reinigt en voedt de
vloer en zorgt voor een extra waterafstotende bescherming.

TECHNISCHE GEGEVENS
UITZICHT
PH -WAARDE

lichtbruine vloeistof
8,1

VOORBEHANDELING

Geen specifieke voorbehandeling.

GEBRUIKSAANWIJZING

5L

0,75L

Meng 4 à 5 dopjes Parketzeep Ciranova® op 10 liter water. Breng
aan met een niet te natte dweil of mop en beweeg in de lengteligging van het hout. De vervuilde dweil uitwringen en uitspoelen
in een tweede emmer met zuiver water. Nadweilen is niet nodig.

DROOGTIJD

Minimaal 1 uur bij kamertemperatuur.

UITSTRIJKVERMOGEN
Met 1 liter parketzeep kan men +/- 400 m2 behandelen.

NABEHANDELING

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven
gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen
en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld
naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient
de toepassing van dit product te toetsen aan de voor
hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.
Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen
garantie afgeleid worden.

Deze is afhankelijk van de graad van vervuiling maar mag minstens
eenmaal per maand gebeuren. Hoe meer men dweilt met de
Parketzeep, hoe beter de bescherming. Indien de geoliede vloer
dof en mat komt te staan en zeepresten en ingelopen vuil zich
hebben vastgenesteld, dan biedt Intensief Reiniger Ciranova®
de oplossing. Nadien dient u het parket nogmaals te behandelen
met Onderhoudsolie Ciranova® of Oil Refresh Ciranova®.

PRODUCTINFORMATIE

Parketzeep wit beschikbaar voor wit geoliede vloeren.

BIJZONDERE MELDINGEN

De Parketzeep bevat alleen natuurlijke grondstoffen en geeft een
hoge voedende waarde aan het hout. Vorstvrij bewaren.
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Gebruik zo min mogelijk water op uw houten vloer.
Teveel water kan schade aan uw vloer veroorzaken.

