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Art. 13001                                             Vloeronderhoud 

Algemene beschrijving van het product

Omschrijving Natuurlijke geconcentreerde, oplosmiddelvrije zelfglanswas voor het reinigen en 
onderhouden van geboende en geoliede vloeren.
biopin® Vloeronderhoud houdt gewaste en geoliede vloeren langer mooi. 
De oorspronkelijke zijdeglans wordt opgefrist en de renovatiebeurten worden 
gereduceerd. Extra voordelig. 

Eigenschappen Water- en vuilafstotende zelfglanswas

Toepassingsgebied Houten vloeren, linoleum en kurk.

Samenstelling In water geëmulgeerde natuurlijke wassen (carnauba- en bijenwas), plantaardige 
emulgator

Kleur Kleurloos

Opslag Verpakking goed sluiten en buiten het bereik van kinderen bewaren.
Houdbaarheid Minstens 3 jaar na productiedatum in ongeopende verpakking.

Verpakkingsinhoud 1 l, 
Gevarenklasse  niet van toepassing

Technische kenmerken

Dosering 15 tot 20 ml. Onderhoudswas In 5 l. water. Spaarzaam gebruiken: concentraat!

Soortelijk gewicht ca. 0,99 g/ml 
Viscositeit ca. 60 seconden (DIN-beker 3mm) bij 20°C  
 

Afvalverwijdering Geheel ingedroogde productresten zijn restafval. Lege verpakkingen in de 
betreffende afvalcontainer deponeren of zelff hergebruiken.

Dit technische gegevensblad is met veel zorg samengesteld. Het is het resultaat van jarenlang onderzoek, 
productontwikkeling en praktische ervaringen. Het dient enkel ter informatie en houdt geen enkele garantie in wat de 
toepassing betreft. De gebruiker zal zelf vooraf de geschiktheid van het product voor het beoogde doel en gebruik testen 
op de betreffende ondergrond en onder de betreffende omstandigheden waarvan de fabrikant geen kennis kan hebben. 
De aansprakelijkheid van de fabrikant is dan ook beperkt tot de kwaliteit van het product en sluit uitdrukkelijk iedere 
verahtwoordelijk uit voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van het product.
De fabrikant behoudt zich het recht voor de samenstelling van het prouct te wijzigen in de zin van een technische of 
ecologische vooruitgang.
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