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1 LAAG

30-100 m²/ 1l

PRODUCTOMSCHRIJVING 
Zeer effectieve, licht alkalische speciale reiniger voor 
het verwijderen van organische en anorganische ver- 
ontreinigingen voor binnen- en buitengebruik. Ideaal 
voor intensieve reiniging van geoliede en gewaxte 
oppervlakken voor de oppervlaktebehandeling met 
Osmo afwerkingen.
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INTENSIEF REINIGER 
Zeer effectieve speciaalreiniger,  
ideaal voor intensieve reiniging!

8019 
Kleurloos

GEBRUIK
Osmo Intensief reiniger is ideaal als alternatief van 
schuren op alle met olie en was behandelde houten- 
oppervlakken zoals bijvoorbeeld houten vloeren,  
meubels maar ook kunstoffen, RVS en andere water-
vaste oppervlakken.

INGREDIËNTEN 
Alkalische reiniger (in overeenstemming met Verorde- 
ning EG 648/2004): < 5% kationische oppervlakte- 
actieve stoffen; niet ionogene oppervlakteactieve  
stoffen; silicaten; Chelerende NTA en hulpstoffen. 
Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige 
verklaring op.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 
Soortelijk gewicht: 1,01-1,03 g / cm³ 
Geur: mild / zwak, reukloos na droging 
pH waarde (10 g/l): 10,9

OPSLAG 
Houdbaarheid is 2 jaar of meer indien de verpakking 
goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats.

VOORBEREIDING
Verwijder los vuil met een bezem of een handborstel 
van het oppervlak. 
Het concentraat 1:10 tot 1:20 verdunnen met water. 
Test het product eerst de ondergrond.

AANBRENGEN
De reiniger op het vervuilde oppervlak aanbrengen, 
vuil verwijderen en vervolgens afnemen met helder 
water. Bij mechanische reiniging op vloeren, raden wij  
u een enkelschfijsmachine aan (bijvoorbeeld de Osmo  
FloorXcenter) met borstel, rode of groene pad. 
Vuil weghalen met de Osmo Dweil of een pluisvrije  
katoenen doek. Geoliede of gewaxte oppervlakken  
na droging met de juiste Osmo afwerking behandelen, 
bijvoorbeeld Osmo Hardwax-Olie.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN 
Met water.

DROOGTIJD 
Het gereinigde oppervlak (voor oppervlaktebehande-
ling), volledig laten drogen, minstens 3-4 uur.

VERBRUIK 
1 liter is voldoende voor ongeveer 30-100 m² bij één 
laag, afhankelijk van de vervuilingsgraad.

INSTRUCTIE 
Niet onverdund gebruiken. Osmo Intensief reiniger kan 
op onbekende ondergronden leiden tot verkleuring of 
verandering van het oppervlak. Inhoudsstofrijke hout-
soorten (vooral eiken) worden donker na contact met 
onverdunde Intensief reiniger. Zelfs indien verdund in 
ieder geval uit proberen op een onopvallende plek. 
Verkom het drogen van het concentraat. 
Niet geschikt voor dagelijks onderhoud.
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De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan 
de hand van onze kennis, echter zonder enige aan- 
sprakelijkheid.

Versie 10/18

Gevarenaanduidingen voor het concentraat: 
Bevat: Dinatriummetasilicaat. Veroorzaakt huidirritatie.  
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Reageert met zuren 
onder warmteontwikkeling. Kans op spatten! De bij 
de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgs-
maatregelen moeten worden nageleefd. 
Veiligheidsvoorschriften: Buiten het bereik van kinde-
ren houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. 
Beschermende handschoenen / oogbescherming  
dragen. Bij contact met de huid: met veel water en 
zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten;  
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. Bij het inwinnen van medisch advies,de  
verpakking of het etiket ter beschikking houden. 

Gevaar 

AFVOEREN 
Productresten en verpakkingen moeten in overeen- 
stemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code 
no. 07 06 01) worden afgevoerd. 
Alleen volledig geleegde verpakkingen recyclen.

KLEUR 
Nr. 8019 Kleurloos

VERPAKKINGSEENHEDEN
1 l; 5 l


