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Productomschrijving
Blue Dolphin onderhoudswas is een hoogwaardig 
verzorgings-en reinigingsmiddel op was basis. Dit 
onderhoud is geschikt voor het periodiek (1x per 3 
maanden) onderhoud van uw houten vloer behandeld 
met Hardwax-olie. Naast houten vloeren, is Blue 
Dolphin Onderhoudswas ook geschikt voor het 
onderhouden van kurk en linoleum.

Tools
Voor het verwerken van de Blue Dolphin 
Onderhoudswas raden wij aan om de Blue Dolphin 
Polishdoek te gebruiken.

Verwerking
1) Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak

goed schoon en stofvrij is
2) Onderhoudswas zeer grondig schudden en

doorroeren.
3) 2-3 theelepels per m² op het oppervlak

aanbrengen en met de Blue Dolphin Polishdoek
gelijkmatig verdelen.

4) Na 1 uur kan het oppervlak met een
poetsmachine en een witte pas of droge katoenen
doeken worden opgeboend.

5) Voor het verwijderen van vlekken een kleine
hoeveelheid onderhoudswas op een vezelvrije
doek of Scotchpad doen en de vervuilde plek
schoon poetsen. Wis vervolgens het opgeloste
vuil wel en boen de plek uit.

Producteigenschappen
Mengverhouding: 
Aanraakdroog: 
Verbruik: 
Verpakking: 
Periodiek:

n.v.t.
1 uur
+/- 90 m²
1L
per 3 maanden

Opslag
Koel en droog in de goed gesloten originele 
verpakking bewaren.

Veiligheidsadviezen
Opgelet! Herhaald contact kan de huid uitdrogen 
en kloven veroorzaken. Buiten bereik van 
kinderen houden. Damp niet inademen. Contact 
met de huid vermijden. Alleen in goed 
geventileerde omgevingen gebruiken. Let bij de 
verwerking op een toereikende bescherming van 
de huid. De natuurlijke grondstoffen kunnen een 
typische geur verspreiden. Afvoer als afval 
Vloeibare productresten inleveren bij een 
inzamelpunt voor oude verven en lakken of 
volgens de geldende lokale voorschriften 
afvoeren. Doordrenkte werkhulpmiddelen kunnen 
na droging met het huisvuil meegegeven worden.

Voor meer informatie ga naar www.bluedolphin.nl. 




