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Premium grundrengøringsmiddel
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ANVENDELSESOMRÅDE:

EGNETHED:

 

 

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:
UZIN Basic Cleaner er et kraftigt grundrengøringsmiddel til 
fjernelse af genstridig snavs, fedt, voks og de fleste 
plejemiddelrester på gulvbelægningsoverfladerne. Anvendes 
inden påføring af UZIN Resilient Sealer eller UZIN Turbo 
Protect.

Premium grundrengøringsmiddel til elastiske 
gulvbelægninger

u

inden overfladebehandling med UZIN Resilient Sealer 
eller Turbo Protect Plus

u

Elastiske gulvbelægningeru

LVT / LVP (luksus vinylfliser/-plankegulv)u

Linoleum med PUR overfladeu

Vinylu

VCT (kompositionsfliser af vinyl)u

Gulvbelægninger af gummi/kautschuku

natur- og kunststen, keramiske fliseru

interiør bolig (lejligheder, huse)u

interiør erhverv (kontorer, hospitaler, skoler, universiteter, 
biblioteker, butikker, assisteret bolig)

u

Multifunktionel / til alle elastiske gulvbelægningeru

Stærkt koncentreretu

Opløser flere lag af eksisterende overfladebehandlingu

Lav alkalitet( pH <9 hvilket gør denne egnet til brug på 
linoleum, træ og kork overflader.

u

TEKNISK DATA:
Emballage Plast dunk
Emballagestørrelse 5 kg

Blandingsforhold

normalt tilsmudsning: blanding 1:10 i 
forhold til koldt vand
kraftig tilsmudsning: blamnd 1:1 i 
forhold til koldt vand

Farve våd klar
Forbrug ca. 125 m² pr. dunk
Bearbejdningstemperatur 16 - 24 °C
Bearbejdningstid / pot life ca. 60 minutter*
Belastningsbar efter tørring
*Ved 21 °C og 65% RF. Ca. forbrug, kan variere afhængigt af underlaget.

UZIN Basic Cleaner
Effektiv alkalisk grundrengøringsmiddel til professionelt brug, inden overfladebehandlinger

Produktdatablad
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FORARBEJDNING:
Inden genbehandling:

 
Grundrengøring:
 

VIGTIG INFORMATION:

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:
Grundrengøringsmiddel, ætsende, indeholder 
opløsningsmidler med hudresorptive stoffer. Ikke-brandbart. 
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. 
Opbevares utilgængeligt for børn. Sørg for god ventilation 
når produktet bruges, brug beskyttelsescreme, 
beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller. Undgå kontakt 
med øjne og hud. I tilfælde af øjenkontakt, skyll straks 

grundigt med vand og søg lægehjælp. Ved hudkontakt, 
vask straks med rigeligt sæbe og vand. Læst og følg altid 
sikkerhedsinformationen på  etiket og sikkerhedsdatablad.
Sikkerhedsforskrifter:
MAL-Kode: 00-3 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:
Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at 
produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i 
jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er 
drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende 
restindhold, samt opsamlede flydende rester, er 
klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, 
der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.

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

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

3. Skrub gulvet imens dette er vådt, med f.eks. en Wolff 
Samba (eller lignende skuremaskine) med 
underliggende grøn rondel, for at fjerne 
overfladebehandlingen, snavs og andet.

4. Sug derefter snavs og væskerester op med en 
vådstøvsuger

5. Neutraliser gulvoverfladen ved, at skylle denne 2 - 
3 gange med rent vand og vådsugning efter hver gang. 
(man kan med fordel anvende neutraliserende 
rengøringsprodukter i skyllevandet)

6. Lad gulvet tørre fuldstændigt op, før UZIN Resilient 
Sealer eller UZIN Turbo Protect Plus påføres.

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

2. Mop gulvet med en korrekt fortyndet opløsning og lad 
den virke på overfladen i 10 - 20 minutter. Må ikke tørre 
op.

3. Skrub gulvet imens dette er vådt, med f.eks. en Wolff 
Samba (eller lignende skuremaskine) med 
underliggende grøn rondel, for at fjerne 
overfladebehandlingen, snavs og andet.

4. Sug derefter snavs og væskerester op med en 
vådstøvsuger

5. Neutraliser gulvoverfladen ved, at skylle denne 2 - 
3 gange med rent vand og vådsugning efter hver gang. 
(man kan med fordel anvende neutraliserende 
rengøringsprodukter i skyllevandet)

6. Lad gulvet tørre fuldstændigt op.

En holdbarhed på 5 år, når den opbevares under 
moderat kølige forhold, i den originale emballage. 
Beskyt mod frost. Genluk forsigtigt og tæt de åbne 
beholdere, og brug indholdet hurtigt. Lad dunken opnå 
stuetemperatur før brug.

u

Kan bedst bearbejdes ved temperatur imellem 20 - 25 ° 
C, med gulvtemperaturen over 16 ° C og RF under 65%. 
Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger 
tørretiden. Mens høje temperaturer og lav luftfugtighed 
forkorter arbejdstiden.

u

De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne på 
forhånd, kan vi ikke overtage ansvaret for brugerens opnåede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl 
bør der udføres prøver inden arbejdets udførelse. Sørg for at følge monteringsanbefalingerne fra producenten af belægningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser. 
Den aktuelle udgave af dette datablad findes på vores websted: www.uzin.dk | 01.2022

UZIN BASIC CLEANER
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