
PRODUCT INFORMATIE

INTRODUCTIE
STYCCOCLEAN C140 is een geconcentreerd alkalisch vloeibaar reinigingsmiddel 
voor het  verwijderen van diverse soorten vuil waaronder vet, olie en bepaalde lijmen. 
Het kan ook worden gebruikt voor het verwijderen van emulsie poetsmiddelen 
van vloerbedekkingen.

STYCCOCLEAN C140 is geschikt voor het schoonmaken van onbeschadigd asfalt, 
beton, zand/cement dekvloer, granito, keramische- en natuursteen tegels en terrazzo 
ondervloeren. 

AANBRENGEN 
Verdunnen met drie delen schoon water. Aanbrengen op het te reinigen oppervlak, 
ongeveer 5 minuten wachten en daarna schrobben.  Verwijder het reinigingsmiddel 
met een dweil of natzuiger. Goed naspoelen met water. Het reinigingsmiddel 
dient volledig van de vloerbedekking te zijn verwijderd. Hartnekkig vuil kan met 
geconcentreerd reinigingsmiddel worden behandeld. Als het oppervlak erg vuil 
is kan een tweede behandeling nodig zijn. 

VOORZORGSMAATREGELEN 
Voorkom dat het reinigingsmiddel op de huid, kleding, schoeisel, meubels of andere 
materialen komt.   Spoel, als dit toch gebeurt, het reinigingsmiddel er onmiddelijk 
af met schoon water. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en 
bescherming voor de ogen.

GEREEDSCHAP
Plastic emmer, harde borstel of schrobmachine, dweil of natzuiger.

BEWAREN
Bewaren bij een temperatuur tussen 5 - 30°C. Beschermen tegen vorst. 

HOUDBAARHEID
12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

VERPAKKING
Flacon van 5 liter

STYCCOCLEAN C140
Vloer Reinigingsmiddel

KENMERKEN
• Reinigt diverse soorten vuil
•  Geschikt voor diverse typen 

vloerbedekking
• Verwijdert vet, olie en bepaalde lijmen
•  Verwijdert emulsie poetsmiddelen 
van vloerbedekkingen

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Dit product is geclassificeerd. Raadpleeg 
voor gebruik het relevante veiligheidsblad 
en volg de adviezen op. 

Deze zijn te vinden op www.f-ball.nl of 
kunnen worden aangevraagd bij F. Ball 
and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren.  
Neem contact op met onze technische 
adviseurs om er zeker van te zijn dat 
u het juiste product hebt gekozen en 
dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten 
van F.Ball of voor technisch advies kunt 
u contact opnemen met:

F. Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel:  +44 (0) 1538 361633
Email: informatie@f-ball.nl
www.f-ball.nl
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