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C180

PRODUCT
Milieuvriendelijke alkalisch geconcentreerde dieptereiniger voor het 
ontvetten van harde vloerbekleding.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN
Basis  : Mengsel van oppervlakte actieve 
    stoffen
Vaste stofgehalte : ca. 30%
Soortelijk gewicht (20 °C) : 1,03 g/cm3

Viscositeit : vloeibaar ca. 250 mPa.s.
pH waarde (25°C)  : 12
Min. verwerkingstemperatuur (MFT)  : +5°C
Kleur  : transparant
Geur  : lichte ammoniageur
Verbruik  : 10–40 m²/l, afh. van de verdunning 
    en de verontreiniging

ATTENTIE
Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20°C/65% RV. Afwijkende 
omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING
C180 kan gebruikt worden voor het voorbereiden/reinigen van alle 
harde vloerbekledingen zoals keramische vloeren, geglazuurde of 
ongeglazuurde tegels, natuursteen, marmer, travertin, terrazzo etc. 
voorafgaand aan het plaatsen van parketvloeren. Bij het plaatsen van een 
parketvloer op ondergronden uit harde vloerbekleding is het noodzakelijk 
de bestaande vloer eerst goed te reinigen/ontvetten en te ontdoen van 
onderhoudsmiddelen zoals bijvoorbeeld oude was-, en polishlagen.

VERWERKING
Verwijder bij aanvang van de werkzaamheden al het losse vuil en stof 
met behulp van een industriële stofzuiger. Floor Deep Cleaner kan puur of 
verdund gebruikt worden (max. 1:4 met (lauw) water). Breng het mengsel 
overvloedig op de ondergrond aan en verdeel het gelijkmatig over de 
vloer met behulp van een roterende schuurborstel. Vergeet hierbij niet 
de hoeken en langs plinten omdat doorgaans daar de polishlaag het dikst 
aangebracht is. Laat C180 minimaal 5 minuten inwerken en laat deze 
niet opdrogen. Schuur goed met een roterende schuurborstel totdat alle 
verontreinigingen en/of de oude polishlaag verwijderd is. Droog de vloer 
met behulp van een  waterstofzuiger. Indien niet alle verontreinigingen en 
polishlagen verwijderd zijn de handeling herhalen. Spoel de vloer minimaal 
tweemaal goed na met zuiver (lauw) water en spoel de dweil geregeld uit. 
Wacht met verlijmen totdat de vloer volledig droog is.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische 
samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en 
persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad 
(Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is 
in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken 
opvragen.

HOUDBAARHEID
Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

VERPAKKING
Artikelnummer Verpakking Inhoud Verpakt per

159259 Kan 5 l 1

• Gebruiksklaar en gemakkelijk verwerkbaar

• Verwijdert hardnekkig vuil, was, vet, zeepresten, olie en oude 
polishlagen

• Reinigt grondig en hygiënisch 

• Biologisch afbreekbaar

Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en 
ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.
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