Periodiek onderhoud
VekaStripper
VekaStripper is een niet schuimend reinigingsmiddel voor het snel verwijderen van oude
waslagen. VekaStripper reinigt tevens moeiteloos sterk vervuilde oppervlakten zoals olie,
vet, nicotineaanslag etc. VekaStripper heeft een niet corrosieve werking, waardoor het risico
van corrosie op apparatuur en meubilair nihil is. De PH waarde 13.
Gebruiksaanwijzing
Voor het snel verwijderen van oude waslagen een oplossing
gebruiken van 20%. Een verdunning gebruiken, afhankelijk van
de aard van de vervuiling, van 2,5-5%. De VekaStripper altijd
verdund gebruiken. VekaStripper volledig en overvloedig met een
mop aanbrengen en circa 5 minuten laten inwerken. Vervolgens
met een schrobmachine of schrobber de te strippen vloer
bewerken. De vuil laag dan door middel van een trekker of
waterzuiger verwijderen. Indien niet alle oude waslagen zijn
verwijderd deze handelswijze herhalen. Goed met schoon water
naspoelen. Er dient op gelet te worden dat na de inwerktijd en de
schrobhandeling het vuile water direct verwijderd wordt, omdat
anders dit vuile water aan de ondergrond gaat hechten.
Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele
gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
Veiligheidsinformatie
Irriterend voor de ogen en de huid. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig
water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken onmiddellijk
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Opmerking: Inlichtingenblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op
aanvraag verkrijgbaar.

Periodiek onderhoud
VekaPolish
VekaPolish wordt gebruikt voor bescherming tegen diverse agressies en eenvoudig
periodiek onderhoud van waterbestendige vloeren bestaande uit: PVC, vinyl,
thermoplastische- en tegelvloeren, linoleum e.a. Het product geeft een duurzame
bescherming en uitstekende hechting. Gemakkelijke bijwerking van beschadigde delen. Na
droging niet afwrijfbaar, zeer stroef, krasvast en bestand tegen zware hakstrepen. Dankzij de
korte droogtijd kan dit product ook toegepast worden op plaatsen waar veel verkeer
voorkomt.
Gebruiksaanwijzing
1. Strippen met VekaStripper voor polymeerlagen (verdunning 1:4 tot 1:8)
2. Aanbrengen van het product
a. Manueel: een eerste laag onvermengd en gelijkmatig aanbrengen door
middel van een was verdeler. Ongeveer 30 minuten laten drogen. Dan een
tweede laag kruislings aanbrengen ten einde een mooie gelijkmatige glans te
verkrijgen. Tijdens de droging de vloer niet belopen.
b. Bij hoge snelheden. Wanneer men dit product gebruikt door middel van
highspeedmachines (1.000 a 2.000 toeren) 3 a 4 lagen onvermengd
aanbrengen. Tussen elke aangebrachte laag vochtig wissen, teneinde de
stofresten te verwijderen.
3. Periodiek reinigen en onderhoud van behandelde vloeren:
a. Manueel: onze reinigings- en onderhoudsspray op polymeerbasis verdunnen
met water tot maximaal 1:40 en vochtig wissen.
b. Door de spray-methode: Onze reinigings- en onderhoudsspray op
polymeerbasis verdunnen met water tot maximaal 1:8 en de machine voorzien
van een geschikte spray-pad. Vervuilde pad tijdig vervangen en niet laten
drogen. Direct na het gebruik in een emmer warm water, waaraan ons product
is toegevoegd, leggen. Daarna de pad met warm water uitspoelen.
4. Regelmatig reinigen van behandelde vloeren. Gelieve daarvoor onze neutrale
vloerreiniger op alcoholbasis of universeel reinigings- en verzorgingsmiddel voor
vloeren te gebruiken.

Opmerking: Inlichtingenblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op
aanvraag verkrijgbaar.

