
REINIGER
GROTE  

SCHOONMAAK

Omschrijving

• • Te verdunnen poeder, ideaal voor het 
opfrissen, reinigen of strippen van geverfde 
of gelakte oppervlakken, alvoren het 
aanbrengen van een nieuwe verflaag. 
Na behandeling zal de nieuwe verflaag 
beter aan het oppervlak hechten.

• • Ook geschikt voor afwasbaar behang.

• • Aangewezen voor het reinigen van borstels, 
rollen, kwasten en sponzen evenals het laten 
weken en wassen van wasgoed (werkpakken) 

• • Ook geschikt voor het reinigen en 
ontvetten van alle soorten oppervlakken

Voordelen

• • Twee keer meer geconcentreerd 
dan concurrerende producten

• • Op basis van natuurlijke zeep

• • Verhardt niet

• • Multi-oppervlakken: een product 
voor talrijke toepassingen

• • Heeft een aangename 
dennengeur: frisse indruk

• • Bevat geen ammoniak noch chloor
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1,4 Kg 800 g

Technische omschrijving
REINIGER
GROTE SCHOONMAAK

Efficiëntie voor al uw werkzaamheden
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Gebruiksaanwijzing en Dosering

• • Wassen van schilderwerk met een spons:  
Om de muren en plafonds schoon te 
houden:  
5 tot 15 g/l water 
Om een beschilderde muur of plafond 
voor te bereiden op een nieuwe 
verflaag: 25 tot 50 g/l water

• • Schuren van vloeren en wasbare 
oppervlakken: 5 tot 30 g/l water 
volgens vervuilingsgraad

• • Strippen van verven:  
400 gr maïsbloem (maïzena®) met 5L water 
verdikken. 
Met 50 tot 200 g/l SOLARINE® Reiniger 
Grote Schoonmaak mengen. 
Met een borstel een dikke laag uitstrijken. 
15 tot 20 min laten inwerken voor 
vernislagen, 2 tot 3 uren voor verflagen. 
De SOLARINE® Reiniger Grote 
Schoonmaak pasta met een 
spatel verwijderen en spoelen.

• • Weken en reinigen van wasgoed 
(werkpakken):  
Handwas: 50 g/l water 
Machinewas: 75g/ 4 tot 5 kg linnen

Aanbevelingen

• • Vloeren beschermen om resten SOLARINE® 
Reiniger Grote Schoonmaak in voegen 
of op kalkvloeren te vermijden. 

• • Na behandeling, het behandelde 
oppervlak met helder water spoelen.

• • Bij voorkeur beginnen met een test op een 
klein zone of op een onopvallende plaats.

Voorzorgen

• • Persoonlijke bescherming: draag een 
veiligheidsbril en handschoenen

• • Bescherming van oppervlakken: bescherm 
alle aangrenzende oppervlakken

Technische kenmerken

• • Op basis van : zeep, parfum

• • Parfum : den

• • Voorkomen : wit poeder

• • Lijst van ingrediënten :  
zie de site www.solarine.eu

Ecologische informatie

• • De gebruikte oppervlakte-actieve stoffen 
die in dit product gebruikt worden, 
zijn biologisch afbreekbaar conform 
met Verordening (EG) n° 648/2004.
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Technische omschrijving  
REINIGER GROTE SCHOONMAAK

Verpakkingen

• • Karton 1,4 kg   Ref: 3100879   EAN :  5411283311380

• • Karton 12 × 1,4 kg      Ref: 3100813   EAN :  05411283311380  

• • Karton 800 g   Ref: 3100293   EAN :  5411283317788

• • Karton 8 × 800 g      Ref: 3100877   EAN :  05411283317788   


