
Product-informatie RM 69 eco!efficiency

Basisvloerreiniger RM 69 
eco!efficiency

Dit krachtige reinigingsmiddel voor loop- en industrievloeren 
verwijdert moeiteloos de hardnekkigste vet-, olie-, roet- en 
minerale verontreinigingen. Door de eco!efficiency-formule 
bijzonder rendabel, effectief en milieuvriendelijk.
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Eigenschappen

■ Krachtige milieuvriendelijke basisreiniger voor zwaar vervuilde industrie-
vloeren

■ Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
■ Aangenaam frisse geur
■ Werkt snel
■ Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
■ NTA-vrij

Toepassingsvelden:

Autodealers en garages: Vloerreiniging

Gebouwreiniging: Vloerreiniging

Industrie: Vloerreiniging

Transport-, busbedrijven: Vloerreiniging

Toepassing

■ Schrob-/zuigmachines
■ Handmatig

pH

12.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
in concentraat zuur licht zuur neutraal licht alkalisch alkalisch

Artikelnummer

2.5 l 6.295-650.0

10 l 6.295-651.0

20 l 6.295-652.0

200 l 6.295-653.0



Product-informatie RM 69 eco!efficiency

Toepassing:

Schrob-/zuigmachines - basisreiniging

■ Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
■ Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachi-

ne.
■ Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het pro-

duct.
■ Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad 

indien vereist).
■ Laten inwerken.
■ Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.
■ Zuig het vuile water in overlappende delen van het oppervlak.
■ Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle 

resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.

Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging

■ Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
■ Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachi-

ne.
■ Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het pro-

duct.
■ Stel op DOSE-apparaten de dosering alleen in op het apparaat.
■ Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.

Handmatig

■ Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
■ Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het pro-

duct.
■ Oppervlak handmatig reinigen.

Richtlijnen voor gebruik:

■ Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
■ Niet gebruiken op hout, linoleum of onverzegelde parketvloer.
■ Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.
■ Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
■ Vorstvrij opbergen

Verdere informatie:

■ Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

Inhoud: Reinigingsmethode: Voorverdunning: Dosering: Type vuil: Toepassingsveld:

1000 ml Basisreiniging 10-25 % sterke 180 m²

1000 ml Schrob-/zuigmachines – basisrei-
niging (eco!efficiency)

7-20 % sterke 180 m²

1000 ml Onderhoudsreiniging 0.5-1 % gemiddelde 4890 m²

 Schrob-/zuigmachines – onder-
houdsreiniging

0.05-3.5 % gemiddelde 4890 m²

1000 ml Handmatig 0.5-1 % lichte 12000 m²
Gelieve ons te contacteren voor meer 
informatie:


