
  

Deteroil
Natuurlijke zeep voor houten vloeren

Natuurlijke zeep met kokosolie voor het reinigen, ook veelvuldig, van parket afgewerkt met 
olie. Ook geschikt voor gelakt of  fabriek afgewerkt parket. Reinigt het oppervlak en voedt 
het hout. Kan ook gebruikt worden voor het reguliere onderhoud van houten oppervlakken 
in het algemeen, zoals massief meubilair, trappen, enz. Verkrijgbaar in een witte versie 
(Deteroil Bianco) voor de reiniging en het onderhoud van wit geoliede vloeren.
Kan gebruikt worden voor het reinigen en onderhouden van houten vloeren (Decking) 
buitenshuis.

Technische gegevens 20°C – 60% r.v.

Uiterlijk Transparante of witte vloeistof

Dichtheid 1,00 kg/liter

pH 9

Aanbevolen gebruikshoeveelheid 120 ml in 10 liter water (1,2%)

Bewaring 24 maanden in originele verzegelde 
verpakking – Niet vorstbestendig

Verpakking Flessen van 1 liter

Reiniging &
onderhoud

Deteroil

Gebruiksaanwijzing
Voordat u de vloer dweilt, verwijdert u stof en vuil met een bezem of een stofzuiger. 
Giet 2 doppen reinigingsmiddel in 10 liter water.  Reinig de vloer met een goed 
uitgewrongen dweil of doek. Naspoelen is niet nodig. U kunt het reinigingsmiddel ook 
aanbrengen met de Cinderella spray-mop, door een halve dop in het waterreservoir te 
doen. Het kan ook gebruikt worden met vloerreinigingsmachines.
In het geval van met olie behandelde vloeren, waar grote oppervlakken erg vuil of al 
versleten zijn, raden wij u aan de vloer te wassen met behulp van een polijstmachine 
met groene schijf en de afwerkings- en beschermingsbehandeling te herstellen.

Opmerkingen
Schudden voor elk gebruik.
Alvorens een pas geoliede of met was behandelde vloer te onderhouden, moet u 
minstens 20 dagen wachten na het voltooien van de behandeling.
Beperk de hoeveelheid water die u gebruikt voor het reinigen van met olie of was 
behandelde oppervlakken tot een minimum, en gebruik alleen bevochtigde en goed 
uitgewrongen doeken.
De aanbevolen doseringen van de verdunning niet overschrijden en niet te veel van 
het verdunde product gebruiken.

Veiligheidsnormen
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Neem de aanduidingen op het etiket 
strikt in acht en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad alvorens het product te 
gebruiken.

Ingrediënten Lijst overeenkomstig de EG-verordening betreffende detergentia 
648/2004 - Zeep gelijk aan of meer dan 5% maar minder dan 15%.
Biologisch afbreekbaar overeenkomstig de wet

Afvalverwerking
Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de 
geldende plaatselijke wetgeving.

De aanbevelingen in dit 
technisch informatieblad zijn 
uitsluitend indicatief en houden 
geenszins onze 
verantwoordelijkheid in, 
aangezien de wijze en de 
voorwaarden van gebruik van 
het product buiten onze 
controle vallen. Wij raden u 
aan de daadwerkelijke 
geschiktheid voor het beoogde 
gebruik te verifiëren.
Herz. 03 – 11/05/2020. Dit blad 
annuleert en vervangt het 
vorige.
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