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Neutrale allesreiniger 
Fresh & Clean

Droogt zonder strepen 
Niet naspoelen
Snelle droging

3 natuurlijke parfums
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Lemon & Lime
Sandalwood Orange
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Devo® Fresh & Clean 
is pH neurtraal 
en dus niet agressief 
naar delicate oppervlakken 

Devo® Fresh & Clean is een sterke reiniger en bevat geen stoffen 
die na droging achterblijven en strepen of afdrukken achterlaten.

Sommige commerciële “universele reinigers” bevatten lijnolie 
of andere voedende stoffen die achterblijven op de vloer.  Voor 
sommige toepassingen, bv. op een specifieke poreuze vloer, kan 
dit nuttig zijn… maar op de meeste vloeren niet! Integendeel… 
dergelijke reinigers zorgen na herhaald gebruik voor een “vette” 
film die vuil vasthoudt en waarop elke voetafdruk zichtbaar is. 
Devo® Fresh & Clean lost deze hardnekkige film op en laat uw vloer 
streep- en afdrukloos herleven!

Voor vloeren met een lange historiek van verkeerd onderhoud zijn 
soms meerdere reinigingsbeurten met Devo® Fresh & Clean nodig 
om tot een optimaal resultaat te komen.

In uitzonderlijke probleemgevallen kan een Devo® productspecialist 
u professioneel onderhoudsadvies geven om uw vloerprobleem op 
te lossen.

Neem contact op met uw lokaal Devo® verkooppunt 
voor advies op maat.

Uw Devo® verdeler :

www.devomat.be
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GEVERNIST/GELAKT PARKET

Devo® Fresh & Clean is pH neutraal en niet agressief en 
kan probleemloos op alle soorten gelakt parket gebruikt 
worden. 

  OPGELET   Niet gebruiken op geolied of geboend parket!

LAMINAAT

Laminaat heeft een harde toplaag die perfect te 
reinigen is met Devo® Fresh & Clean. 

  OPGELET   Gebruik op laminaat nooit te veel water… 

 niet alle soorten laminaatvloeren zijn bestand tegen 

 insijpelend vocht tussen de vloerdelen.

LVT, LINOLEUM, ENZ.

Devo® Fresh & Clean is uitermate geschikt voor het 
regelmatig reinigen van alle soorten synthetische 
vloeren. Sommige van deze vloeren kunnen bovendien 
gecombineerd behandeld worden met Devo® Gloss, een 
polymeerlaag die extra bescherming geeft voor intensief 
belopen vloeren.

KERAMISCHE TEGELS

Ook voor het reinigen van keramische tegelvloeren is 
   Devo® Fresh & Clean een prima keuze! 

NATUURSTEEN

Gepolijste natuursteen vloeren of natuursteen vloeren 
met een beschermlaag, kunnen perfect onderhouden 
worden met Devo® Fresh & Clean. Poreuze natuursteen 
vloeren of geboende vloeren hebben bij voorkeur een 
andere behandeling en onderhoud nodig. Bij twijfel, 
vraag uw lokale Devo® vloerspecialist om advies.

BADKAMER

Als reinigingsproduct voor uw badkamer zult u de fris-
se geuren als zeer aangenaam ervaren. Omdat Devo® 
Fresh & Clean pH-neutraal is, is het product geschikt 
voor vele delicate oppervlakken maar het verwijdert 
geen kalkaanslag. 

KEUKEN

De sterk reinigende werking maakt Devo® Fresh & 
Clean een topper in de keuken! Voor extreem vervuil-
de ovens, dampkappen of friteuses raden wij u onze 
krachtige ontvettende allesreiniger Devo® Strongclean 
aan.

ALGEMEEN INTERIEUR

Naast alle voorgaande toepassingen presteert Devo® 
Fresh & Clean uitstekend voor alle andere standaard 
reinigingswerkjes in huis. Zeer geschikt voor het 
reinigen van o.a. kasten, lusters, tv’s, bureaus, deuren, 
deurklinken, tafels, stoelen, auto-interieur, enz. 

Devo® Fresh & Clean
NEUTRALE ALLESREINIGER

Reinigt streeploos 
zonder laagopbouw 
met een frisse aangename geur

• Droogt zonder strepen 
• Niet naspoelen
• Snelle droging
• Keuze uit 3 natuurlijke parfums

Devo® Fresh & Clean 
is een breed inzetbare, sneldrogende allesreiniger voor 
regelmatige reiniging van gevernist of gelakt parket. 

Ook voor vloeren met een eigen harde eindlaag zoals 
• gepolijste graniet 
• geglazuurde tegels 
• kunststofvloeren (LVT) 
• linoleum, laminaat
• verzegeld parket
• bureaumeubelen
• interieur
• beeldschermen
• auto-interieur
• enz...

Verkrijgbaar in 3 parfums in verpakkingen van 1L en 5L:
• Spring Lavender
• Lemon & Lime
• Sandalwood Orange

Devo® Fresh & Clean 
is o.a. toepasbaar op:

Spring Lavender   •   Sandalwood Orange   •   Lemon & LimePROFESSIONAL FLOOR PRODUCTS


