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Parketreiniger

PRODUCTBESCHRIJVING:
Watergedragen neutrale reiniger voor het verwijderen van 
vervuiling op vloeren.

GESCHIKT VOOR:

ONDERGROND:
De vloer d.m.v. een mop, veger of stofzuiger ontdoen van 
vuil, stof, vet, olie en/of was. Sterk vervuilde vloeren 
behoeven een volledige reiniging met Pallmann Clean 
Strong.

VERWERKING:
Onderhoudsreiniging:

Basisreiniging van de met Pallmann Magic Oil behandelde 
houten vloeren:

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Gelakte parketvloeren
Gelakte kurkvloeren
Kant-en-klaar parket
Linoleum
PVC
Natuursteenvloeren
Geoliede vloeren behandeld met Pallmann Magic Oil 2K

Gebruiksklaar
Gemakkelijk aan te brengen
Geen risico voor de huid
PH-neutraal

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verpakking Kunststof flacon / can
Verpakkingsgrootte 0,75 en 10 l
Houdbaarheid Minstens 24 maanden
Kleur Wit, transparant na droging
Verbruik 100 – 200 ml op 10 liter

Optimale 
verwerkingsomstandigheden

18 – 25 °C en een relatieve 
luchtvochtigheid tussen 35% 
en 65%.

*De mengverhouding is afhankelijk van de verontreinigingsgraad van 250 ml tot 5 liter water, tot en 
met zuivere toepassing.

1. Verpakking voor gebruik goed schudden.
2. Ca. 100 – 200 ml Pallmann Clean verdunnen met 10 liter 

water en met een mop (mulitmop) of lap aanbrengen.
3. Al naar gelang de vervuilingsgraad de mengverhouding 

aanpassen.
4. Het verdient aanbeveling na de behandeling 

met Pallmann Clean de vloer met Pallmann Finish Care 
of Pallmann Magic Oil Care na te behandelen.

1. De verpakking moet vóór gebruik acclimatiseren op 
ruimtetemperatuur (20°C) en goed worden geschud.

2. Doseer Pallmann Clean al naar gelang van de mate van 
vervuiling. (200 ml/5 liter zuiver water) Breng gelijkmatig 
vochtig (niet nat) aan op het te reinigen oppervlak met 
een mop of lap. Laat 2 tot maximaal 5 minuten inwerken.

3. Verwijder het vuil van het vloeroppervlak met een 
geschikte mop, borstel of met 
een éénschijfschuurmachine met de Pallmann groene 
pad.

4. Na afloop van de reiniging met schoon water na spoelen.
5. Na droging kan de ruimte direct weer belast worden. het 

drogen van de oppervlakte kan de oppervlakte worden 
geladen.

6. Gereedschap na gebruik reinigen met water.
7. Het grondig gereinigde parketoppervlak moet opnieuw 

worden geolied met Pallmann Magic Oil Original, Spa, 
Ergo of 1K Easy.

8. De exacte reinigings- en onderhoudscycli vindt u in de 
betreffende onderhoudsinstructies.
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BELANGRIJKE INFORMATIE:

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:
Niet ontvlambaar. Bij de verwerking is gebruik van een 
huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte 
principieel aan te bevelen.

AFVALVERWIJDERING:
Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten 
komen. Volledig leeggemaakte verpakkingen met een 
beetje water uitspoelen en volgens de plaatselijke richtlijnen 
als recyclebare verpakking behandelen. Spoelwater en 
productresten verzamelen en hergebruiken. Indien vereist, 
verpakkingen met restinhoud en productieresten als 
chemisch afval behandelen.

De originele verpakking is, bij normale opslag, ten 
minste 24 maanden te bewaren. Tegen vorst 
beschermen. Aangebroken verpakkingen goed 
afsluiten.
Nieuw gelakte vloeren kunnen gereinigd worden met 
de Pallmann Clean, na volledige doorharding van de 
parketlak of olie. Kijk hiervoor op het actuele 
productblad van de desbetreffende afwerking.
Vers geoliede oppervlakken mogen alleen na 12 uur 
met Pallmann Clean gereinigd worden (Bij Pallmann 
Magic Oil 1K Easy pas na 4 tot 7 dagen).
Regelmatig onderhoud verbetert het uiterlijk en 
verhoogt de levensduur van de gelakte of geoliede 
vloeren.
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