
PRODUKTDATABLAD

Premium forberedelse til ny top coating

Effektivt rensemiddel til professionel forberedelse til ny top coating

UZIN Basic Cleaner

KUN TIL 

PROFESSIONEL 
BRUG

Beskrivelse:

UZIN Basic Cleaner er et kraftigt rensemiddel til at fjerne 
snavs, fedt, voks og de fleste vedligeholdelsesprodukter 
som forberedelse til påføring af UZIN Resilient Sealer eller 
UZIN Turbo Protect. Kun til indendørs brug.

Egnet til:

3  Elastiske gulvbelægninger 

3  LVT / LVP (luksus vinylfliser/-plankegulv)

3  Linoleum (med slidlag af polyurethan)

3  PVC

3  VCT (kompositionsfliser af vinyl)

3  Gulvbelægninger af gummi

3  Indendørs i private husholdninger (lejligheder, huse)

3  Indendørs i erhvervsejendomme (kontorer, hospitaler, 
skoler, universiteter, biblioteker, butikker, plejehjem)

 Produktfordele / egenskaber:

UZIN Basic Cleaner er et førsteklasses rensemiddel til forbe-
redelse for ny top coating og kan anvendes til alle elastiske 
gulvbelægninger. Anbefalet rensemiddel til brug før en ny 
påføring af UZIN Resilient Sealer eller UZIN Turbo Protect 
Plus.

3  Multifunktionel / til alle elastiske gulvbelægninger

3  Stærkt koncentreret

3 Økonomisk

3  Opløser flere lag af eksisterende overfladebehandlin-
ger og vedligeholdelsesprodukter

Tekniske data:
Emballage:  Plastdunk 5 liter

Holdbarhed:  minimum 5 år

Farve: klar

Lugt:  svag lugt

Forbrug:   afhængig af blandingsforhold

Blandingsforhold:   normalt snavs: 
blanding 1 : 10 i forhold til koldt vand 
kraftigt snavs: 
blanding 1 : 1 i forhold til koldt vand

Arbejdstid:  1 time*

Arbejdstemperatur:  16 – 24 °C

Ibrugtagning:  8 – 12 timer  

* Ved 21 °C og en relativ fugtighed på 65 %.
Forbruget er omtrentligt og kan variere, afhængigt af underlaget.

Før: Efter:
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Anvendelse:

3  Rengør gulvet med en kost, støvmoppe og / eller støvsuger.

3  Mop gulvet med en korrekt fortyndet opløsning og lad 
den virke på overfladen i 5 minutter. Må ikke tørre.

3  Skrub gulvet med f.eks. en Wolff Samba (eller lignende 
maskine) for at fjerne finish, snavs osv.

3  Sug derefter snavs og væskerester op med en tæppe-
renser eller vådstøvsuger.

3  Neutraliser gulvet 2 – 3 gange med en ren mikrofibermop-
pe og rent vand og sug vandet op med en vådstøvsuger.

3  Lad gulvet tørre fuldstændigt før UZIN Resilient Sealer 
eller UZIN Turbo Protect Plus påføres. 

Vigtige bemærkninger:

3 Holdbarhed minimum 5 år i original emballage ved opbe-
varing i relativt kølige omgivelser. Beskyttes mod frost. Luk 
omhyggeligt åbnede dunke igen, så de er tætte, og brug ind-
holdet så hurtigt som muligt. Lad produktet nå stuetempera-
tur før brugtur før brugtur .

3  Optimale arbejdsbetingelser er en stuetemperatur på 20 – 25 °C, 
en gulvtemperatur på minimum 16 °C og en relativ fugtighed på 
under 65 %. Lave temperaturer og en høj luftfugtighed forlæn-
ger arbejdstiden, mens høje temperaturer og en lav luftfugtighed 
reducerer arbejdstiden.

Beskyttelse af arbejdspladsen og miljøet:
Ikke antændelig. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Und-
gå kontakt med øjnene eller huden. I tilfælde af kontakt med øjnene, skyl 
omgående med rigelige mængder vand og søg læge. Efter hudkontakt, vask 
omgående med rigelige mængder vand og sæbe. Brug beskyttelsescreme, 
beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller under påføringen. Læs og følg 
sikkerhedsoplysningerne på produktets mærkat og i sikkerhedsdatabladet.

Bortskaffelse:
Produktrester skal så vidt muligt opsamles og videreanvendes. Må ikke 
komme i kanalisationen, vandløb eller jorden. Plastbeholdere, der er tømt 
for rester, kradset ud, eller er drypfrie, kan genbruges. Beholdere med fl yden-
de restindhold, samt opsamlede, fl ydende produktrester, er farligt affald. 
Beholdere med udhærdet rest indhold er byggepladsaffald. 

Oplysningerne ovenfor er baseret på vores erfaring og omhyggelige undersøgelser. Vi kan ikke kontrollere eller påvirke de mange forskellige hermed forbundne materialer og 
forskellige konstruktions- og arbejdsbetingelser. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen professionelle vurdering og brug af produktet. Hvis du er i tvivl, så udfør en lille test 
eller få teknisk rådgivning. Læs og følg gulvbelægningsproducentens installationsanbefalinger. Offentliggørelsen af dette produktdatablad ugyldiggør alle tidligere produktoplysninger.
Den opdaterede version af dette datablad fi ndes på vores hjemmeside www.uzin.com


