
Alle geoliede
parketvloeren

�

Verwijdert
hardnekkige vlekken

�

Verwijdert
opgestapeld vuil

�

Zwakke geur

�

DOEL EN PRESENTATIE
� De BLANCHON POWERFUL CLEANER verwijdert grondig het hardnekkigste vuil en vlekken op alle geoliede

parketvloeren* (ter plaatse afgewerkt of in de fabriek).
� De POWERFUL CLEANER is tevens een krachtig ontvettingsmiddel voor de verwijdering van vetvlekken. Verwijdert

eveneens zwarte schoensporen.
� Ideaal om oppervlakken voor te bereiden alvorens ze opnieuw te oliën: onderhoudsolie of originele olie.
� Wordt sterk verdund in water gebruikt en is geurarm.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� Voor alle propere, ontstofte (voor)geoliede parketvloeren*.

*Test het product eerst uit op een weinig zichtbare plek alvorens de gehele vloer te behandelen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� Op BLANCHON PARKETOLIE MILIEU of andere watergedragen olie: verdun 100 ml POWERFUL CLEANER (2 glazen) in 5 liter

lauw water.
� Op BLANCHON HARDWAXOLIE, PARKETOLIE, SOLID'OILTM of andere traditionele olie: verdun 200 ml (4 glazen) in 5 liter

lauw water.
� Spreid het mengsel over de vloer met een microvezelbezem of met een goed uitgewrongen microvezeldweil. Kan

worden gebruikt met een schuurmachine met fijne schuurpads (rood of groen).
� Enkele minuten laten inwerken.
� Verwijder vuil met een stofzuiger of met een trekker en droog vervolgens met een microvezeldweil.
� Spoel met zuiver water met goed uitgewrongen materiaal.
� De POWERFUL CLEANER schuimt niet en kan zowel met de hand als machinaal worden aangebracht.
� Belangrijk: een parketvloer mag nooit nat worden gemaakt; gebruik enkel licht bevochtigd materiaal en goed

uitgewrongen materiaal.

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik, met water.
� Bescherm het milieu:

- Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
- Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
- De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
- Verpakking goed sluiten na gebruik.
- Lege verpakking in het containerpark afleveren.
- Informeer bij de plaatselijke overheid naar de wijze van verwijdering en inzameling.
- Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd “stofvrij”: ongeveer 15 minuten na spoeling.
� Passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de

ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op
uw geoliede parket (bloempotten goed isoleren). Geen zware meubels verplaatsen. Ontstof met een stofzuiger of een
bezem (gebruik geen doordrenkte geweven stoffen).

VERBRUIK
� 1 L POWERFUL CLEANER = ongeveer 250 tot 500 m2.

BEWARING
� Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).

Krachtig
ontvettings- en
reinigingsmiddel

Powerful
Cleaner
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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL POWERFUL CLEANER VOOR GEOLIED PARKET
SOORT OPPERVLAKTE-ACTIEVE STOFFEN Anionogene en niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen
DICHTHEID 1,00 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
pH GECONCENTREERD 12
pH VERDUND (1 op 10): 10
GEUR Geurarm
BEWARING Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen)

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

ONDERHOUD EN RENOVATIE
� Normale reiniging: reinig met een vochtige bezem met NATUURLIJKE ZEEP of met LAGOON®, verdund ten belope van 50 ml per 5 L water. Gebruik goed

uitgewrongen materiaal.
� Grondig reinigen: reinig met een vochtige bezem met POWERFUL CLEANER, verdund ten belope van 100 ml per 5 L warm water voor een watergebonden

olie of 200 ml per 5 L warm water voor een traditionele olie. Spoel met zuiver water met goed uitgewrongen materiaal.
� Regelmatig onderhoud: breng de UNIVERSAL MAINTENANCE OIL met een microvezelbezem op de propere en droge parketvloer aan.
� Plaatselijke renovatie: kan worden uitgevoerd op plaatsen waar de vloer grote slijtage vertoont (slijtage aan het hout, schokken, krassen, enz.)

Schuur de beschadigde zones energiek (fijn schuurpapier) alvorens ze met originele olie te impregneren (met een fijne en propere doek een fijn
laagje aanbrengen) Geen staalwol gebruiken. Voer voor een perfect resultaat over de gehele vloer een Regelmatig onderhoud uit zoals hierboven
beschreven.

� Grondig renoveren: polijst de gehele vloer met een schuurmachine uitgerust met een fijn schuurrooster (korrel 120-150). Stof af en breng een fijne
laag originele olie aan.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK
� Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
� Gebruik van handschoenen en veiligheidsbril aanbevolen.
� In geval van contact met de ogen, langdurig spoelen met zuiver water en een arts raadplegen.
� Vermijd elk contact van POWERFUL CLEANER met bleekwater.
� Buiten het bereik van kinderen houden.
� Restanten niet in de riolering lozen.


