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Toepassingsgebied

Verpakking

Toepassing

Eigenschappen

ROGYGLANS
Vloeronderhoudsmiddel

-Uitstekende reinigende werking.

-Laat een dunne, beschermende micro zeepfilm achter, welke na opwrijven een prachtige glans geeft 

aan de vloer.

-Sneldrogende eigenschappen, waardoor er geen extra arbeidstijd verloren gaat.

-Reiniging van alle waterbestendige vloeren, zoals vinyl, natuursteen, linoleum, tegels etc

-Biologisch afbreekbaar.

-Fosfaatvrij.

Hoog geconcentreerd, briljant helder, groenkleurig, vloeibaar, geparfumeerd reinigings- en onderhouds-
middel voor alle waterbestendige vloeren. 
ROGYGLANS kan worden toegepast in gemechaniseerde zuig/schrobmachines of handmatig met dweil 
of mop.
ROGYGLANS is speciaal ontwikkeld voor de regelmatige reiniging van vloeren, welke niet voorzien zijn 
van een onderhoudslaag, was- of polymeeremulsie.

Doos à 2 cans à 5 ltr

Voor het dagelijks onderhoud geldt:
Handmatig: Concentratie: 10 - 20 g/l water. Voeg 1 kopje ROGYGLANS toe aan 1 emmer (ca. 8 - 10 ltr) 
water. Afhankelijk van de vervuiling één of meerdere malen moppen. Zonodig eerst nat opbrengen en na 
enkele minuten inwerktijd opnemen. Sterk vervuilde vloeren schrobben met schrobmachine of luiwagen.

Zuig/schrobmachine: Concentratie: 5 - 10 g/l water. Voeg ca. ½ kopje ROGYGLANS toe aan 10 ltr 
water.
Sterk vervuilde vloeren eerst schrobben en na enkele minuten inwerktijd schrobben en zuigen.
Gedeelten welke niet met de machine te bereiken zijn even handmatig reinigen (zie boven).

N.B.: In alle gevallen geldt: Niet met schoon water naspoelen.

Fysisch aspect 
pH bij werkconcentratie
Geur
Oplosbaarheid in water

:
:
:
:

helder groene vloeistof 
9,5 ± 0,5
lavendel
volledig

Veilig voor alle waterbestendige vloeren.

Veiligheid

De veiligheidsinformatie van dit product staat vermeld in het veiligheidsinformatieblad (MSDS).
Zorg bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

* Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruikers.


