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Soap

Sterk voedende, reinigende en beschermende zeep
voor onbehandelde of geoliede houten vloeren en
poreuze natuursteenvloeren

Gebruiksaanwijzing

Toepassing: natuurlijke zeep voor
reiniging en voeding van geoliede
parket- en plankenvloeren. Deze
zeepoplossing kan ook toegepast
worden als eindbehandeling voor houten
vloeren zoals vuren/grenen, eiken, enz.
(op tropische houtsoorten eerst
uittesten.) Tevens geschikt voor het
onderhoud van poreuze/zuigende
natuursteenvloeren.

 DevoNatural Soap onderhoudt
strepenvrij en reinigt zonder lagen
op te bouwen;

 Zowel voor binnen als buiten;

 Geeft een natuurlijke aspect;

 Door regelmatig gebruik wordt het
vloeroppervlak steeds mooier van
glans en dieper van kleur.

Tip: werk bij voorkeur met twee
emmers. Zeker voor grotere
oppervlakten. Eén emmer bevat
zeepwater en wordt gebruikt om te
dweilen of te moppen. De andere
emmer bevat spoelwater. Telkens
vóór u zeepwater neemt de dweil of
mop spoelen in het spoelwater. Zo
blijft uw zeepwater proper en
voorkomt u een te snel vervuilende
parketvloer.

Voorbereiding ondergrond: de ondergrond eerst droog reinigen met stofzuiger of stofwisser. Voor
basisbehandeling van houten vloeren en natuursteen dient de ondergrond steeds uniform zuiver
geschuurd en ontvet te zijn.

Voorbereiding product: goed schudden voor gebruik.

Aanbrengen:

Voor periodiek onderhoud: Doseer 100 tot 200 ml DevoNatural Soap op 10 L water. Daarna de
parketvloer of natuursteenvloer dweilen met deze zeepoplossing. Spoel mop of dweil regelmatig
uit.

Als basisbehandeling van zachthouten vloeren: Doseer 1 L op 10 L water. Breng deze
zeepoplossing aan met borstel en masseer ze goed in het hout/de natuursteen. Herhalen tot vloer
verzadigd is.

Men kan handmatig schrobben of dweilen en voor grote oppervlakten de rotatieve machine met
vloeistoftank gebruiken. Men dweilt wel na, maar zonder te spoelen.

Overloopbaar: afhankelijk van porositeit van de ondergrond en de aangebrachte hoeveelheid van
30 minuten tot 1.30u.

Verwerkingstemperatuur: 5 tot 30°C

Reiniging gereedschap: dweilen en moppen na gebruik goed spoelen met water.

Onderhoud: verder onderhoud met DevoNatural Soap. Zie ook de DevoNatural onderhoudsfiche
voor geoliede vloeren.

Houdbaarheid: 2 jaar in originele gesloten verpakking. Vorstvrij bewaren.

Veiligheid: zeep op waterbasis = solvent vrij. Inhoudstoffen (volg. EG-regelgeving): Zeep 5% - 15%,
EDTA en de zouten daarvan < 5%, Parfums.
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Soap

Technische eigenschappen

Beschrijving (type): Reinigende en voedende zeep voor onbehandelde-, geoliede houten vloeren en natuursteen.

Basis: Zeep op waterbasis

Karakteristieke eigenschappen: Solvent-vrij, sterk voedend en reinigend alkalisch mengsel.

Verwerking:

Ondergrond: Geoliede of onbehandelde parket en plankenvloeren en natuursteen.

Verwerkingstemperatuur: 5 tot 30°C

Materiaaltemperatuur: 5 tot 30°C

Luchtvochtigheid: 40% tot 70% RLV

Materiaalvochtigheid: 9 – 12% (eik)

Voorbereiding product: Goed schudden voor gebruik en verdunnen in water volgens de aangegeven dosering.

Pot life: N.v.t.

Te verwerken door middel van: Emmer met dweil of mop of rotatieve machine met vloeistoftank.

Te verdunnen met: Water.

Gereedschap reinigen met Water.

Verbruik/uitstrijkvermogen: N.v.t.

Laagdikte: N.v.t.

Afwerking: N.v.t.

Fysische en chemische eigenschappen:

Kleur(en): Wazig beige

Reuk : Kenmerkend, zeep.

Consistentie: Dik vloeibaar.

Viscositeit dynamisch 20°: 760 mPa.s

Viscositeit kinematisch 20°: 750 mm²/s

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 1,014

VOC-gehalte: 0%

Vaste stoffen in gewicht en/of volume:

Droging bij 20°C/65% RV: N.v.t.

Volledige uitharding: N.v.t.

Glans (H.60°): N.v.t.

pH 20°C: 12,5

Oplosbaar in water 20°C: Ja

Dampspanning/20°C, mBar: 2332

Vlampunt: Niet brandbaar.

Zelfontbranding bij: Niet brandbaar.

Afschuifsterkte: N.v.t.

Houdbaarheid: Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 24 maanden.

Veiligheid: Gevaar: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Beschermende handschoenen / beschermende
kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken
opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid
met water afspoelen/afdouchen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen
dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Verontreinigde
kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het
inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Ecologische informatie:

Biologisch afbreekbaar: Ja

Verwijdering: Kleine hoeveelheden kunnen samen met het huisvuil gestort worden.

Levering/vervoer:

Verpakking(en): 5 L
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