
Gelakt parket,
kunststofvloeren

�

2 toepassingen:
1 Als afbijtmiddel
voor metalliseer-
en polierlagen

2 Als krachtig
ontvettings- en
reinigingsmiddel

�

Tast parketlak niet aan
(laat de Polish Remover
niet staan op
watergedragen
parketlakken)

�

Zachte geur

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON POLISH REMOVER is een krachtige ontvetter die de meest hardnekkige vlekken verwijdert.
� Hij verwijdert meerdere metallisatielagen en alle soorten poliermiddelen op gelakt parket waarop vervolgens BLANCHON

POLISH PROTECTOR (satijn of mat) wordt aangebracht, of bereidt een eerste metallisatie op een oude, doffe parketvloer
voor, zonder de parketlak aan te tasten.

� Ook geschikt om kunststof vloeren en vuile tegels blank te schuren.

ONDERGRONDEN
� Gelakt parket*: watergedragen of oplosmiddelhoudende formule.
� Kunststofvloeren: verwijderen van politoerlagen op kunststofvloeren.
� Harde vloeren: reinigen van tegels, tegelvloeren, marmer en vloerbekleding van epoxyhars of polyurethaan.

*Op voorvernist parket eerst een test uitvoeren op een weinig zichtbare plek en pas daarna het hele parket behandelen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
Grondig reinigen:

� 2 glazen (5 à 10%) verdunnen in 5 L warm water.
� Afwassen met een goed uitgewrongen microvezeldoek, sponsborstel of dweil.
� Tweemaal zorgvuldig spoelen met zuiver water (met niet-druipend materiaal).

Afbijtmiddel voor metalliseerlagen:
� 4 glazen (10 à 20%) verdunnen in 5 L warm water.
� Uitspreiden met een goed uitgewrongen microvezeldoek of dweil. Kan worden gebruikt met een boenmachine met fijne

schuurpads (groen of zwart).
� Enkele minuten laten inwerken.
� Verwijder vuil met een stofzuiger of met een trekker en droog vervolgens met een microvezeldweil.
� Tweemaal zorgvuldig spoelen met lauw zuiver water (met niet-druipend materiaal). De POLISH REMOVER schuimt niet

en kan zowel met de hand als machinaal worden aangebracht.
� Belangrijk: het wordt in ieder geval aangeraden om gelakte parketvloeren niet al te nat te maken en ze goed te laten

drogen alvorens de POLISH PROTECTOR aan te brengen.
� Nooit mengen met een ander product.
� N.B.: Het is aanbevolen om eerst te reinigen met water waaraan wat witte azijn wordt toegevoegd om de alkaliteit van

het product te neutraliseren.

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik, met water.
� Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolen gieten.

VERBRUIK
� Grondig reinigen:

1 L POLISH REMOVER = ongeveer 500 m2.
� Afbijtmiddel voor metalliseerlagen:

1 L POLISH REMOVER = ongeveer 250 m2.

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 POLISH REMOVER met bleekwater.
� Buiten het bereik van kinderen houden.
� Restanten niet in de riolering lozen.

Krachtige remover
Polish Remover
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TECHNISCHE GEGEVENS
TOEPASSING POLISH REMOVER VOOR ALLE SOORTEN POLITOERMIDDELEN EN METALLISATIELAGEN
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 Zachte geur
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.


