
Technische Fiche van:
IntensClean

Datum herziening: Dinsdag 16 december 2014

Beschrijving:

Eigenschappen:
Reinigt intensief alle keramische tegels, zorgt voor een natuurlijk uitstraling van uw vloer en 
heeft een super aangenaam parfum.

Werking:
Verwijdert hardnekkige vetlage, olievlekken, sterke vervuiling, filmlagen op tegels en 
voegenvervuiling

Technische data:
Specifieke dichtheid bij 20°C (Kg/L):1,086
pH-waarde: 12,9 
Uitzicht: Transparante groene vloeistof
Reuk: aangenaam ruikend parfum
Vlampunt: niet van toepassing

Toepassing:

Voor het gebruik:
Het product is een transparante groene vloeistof die in normale toestand doorzichtig van
uiterlijk is. De reuk is zeer aangenaam. 

Methodes van toepassen:
Bij grove vervuiling: 1 L op 10 L lauw water
Bij gewone vervuiling: 0,5 L op 10 L lauw water
Bij gewoon onderhoud 2 dopjes in 10L lauw water

 Schuur met deze oplossing de te behandelen oppervlak. Zorg ervoor dat het product zeker 
niet opdroogt. Spoel grondig na en dweil uw tegel droog, zodat er geen restanten van het 
product nablijven op de tegel.

Opbrengst:
Per fles van 1 liter die wordt opgelost in 10 liter water kan ongeveer een 20m² worden 
behandeld.



Verdere gegevens:
De gebruikte apparatuur dient na het gebruik onmiddellijk en uitsluitend met water
gereinigd te worden, geen solventen gebruiken.

Verpakking en opslag:

Verpakking:
1 liter, 5 liter 

Opslag:
Bij gesloten verpakking is IntensClean 5 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. 

Veiligheid:
Etikettering overeenkomstig de EG-Richtlijnen, 1999/45/EG
Symbolen: Xi: irriterend
C: Corrosief
Voor het gebruik de veiligheidsinformatie fiche raadplegen die op eenvoudige
vraag kan bekomen worden.

Formulering:
Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen

Berdy bvba
Passendalesteenweg 11
8840 Westrozebeke
Belgium
T : +32 (0)51 77 90 88
e-mail: info@berdy.be
website: www.berdy.be


	Beschrijving:
	Eigenschappen:
	Werking:
	Technische data:

	Toepassing:
	Voor het gebruik:
	Methodes van toepassen:
	Opbrengst:
	Verdere gegevens:

	Verpakking en opslag:
	Verpakking:
	Opslag:
	Veiligheid:
	Formulering:
	Berdy bvba


