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PRODUCTBLAD
Reiniger

UZIN Cleaner
Reinigingsmiddel

HOOFDTOEPASSINGSGEBIED:
UZIN Cleaner is een waterverdunbaar, licht alkalisch
reinigingsmiddel met goede ontvettende en oplossende
eigenschappen.
UZIN Cleaner is als reinigingsmiddel geschikt voor het
ontvetten van dichte en waterbestendige ondergronden,
zoals bijvoorbeeld:
Rubbervloeren
PVC-vloeren
Linoleum
Tegelvloeren
Kunstharsgebonden vloeren

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:
Goed reinigend vermogen
Goed ontvettend vermogen

Met UZIN Cleaner kunnen de volgende opgedroogde,
volvlakkige aangebrachte antislip- en fixeerlagen van
dichte en waterbestendige vloeren worden verwijderd:

Snel en effectief
Op waterbasis

UZIN U 1000 antislip*
UZIN U 2100 antislip extra*
UZIN Universele fixeer*

Verpakking

Can 2,5 l

Houdbaarheid

Minimaal 12 maanden

Verbruik

Ca. 250 - 300 g/m² (puur tot 1:10
verdund afhankelijk van toepassing)

Dichtheid

1,02 kg/l
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TECHNISCHE GEGEVENS:

UZIN Cleaner
TOEPASSINGSGEBIEDEN:

BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN:

Tevens toepasbaar voor het verwijderen van vlekken van
vele UZIN-dispersielijmen en UZIN dispersievoorstrijken
van dichte en waterbestendige ondergronden. Ook
toepasbaar voor het reinigen van gereedschap dat gebruikt
is voor het aanbrengen van de producten. In vele gevallen
is UZIN Cleaner ook effectief bij het verwijderen van verse
dispersielijmvlekken op (textiele) ondergronden. Vlekken
voorzichtig proberen te verwijderen i.v.m. mogelijke
aantasting en/of verkleuring van de ondergrond.

Verwerkingscondities:
Minimale verwerkingstemperatuur: 15° C.
Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op
een koele, droge en vorstvrije plaats.
Hoe verser de verontreiniging, hoe makkelijker deze op
te lossen, dus te verwijderen is.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:
De ondergrond moet bestand zijn tegen water en UZIN
Cleaner. Geverfde plinten en interieurdelen afplakken.
Elastische vloerbedekkingen, zoals PVC, linoleum of
synthetisch rubber en tegelvloeren worden niet aangetast
door UZIN Cleaner.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:
Niet ontvlambaar. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten
het bereik van kinderen houden. Contact met ogen en huid
vermijden. Bij contact met de ogen meteen spoelen met
water en een arts raadplegen. Bij contact met de huid
meteen wassen met veel water en zeep. Bij de verwerking
geschikte beschermende handschoenen en een
veiligheidsbril dragen en een huidbeschermende crème
gebruiken. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/
veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het
veiligheidsinformatieblad.

VERWERKING:
In verband met mogelijke aantasting en/of verkleuring van
materialen, die met UZIN Cleaner in aanraking komen, is
het verstandig eerst een proef te doen, alvorens men UZIN
Cleaner op het gehele oppervlak toepast. De maximale
verdunningsfactor van de UZIN Cleaner is 1 : 10 (1 liter
pure UZIN Cleaner op 10 liter water).
1. Het vetvrij maken van kunstharsgebonden vloeren.
Breng UZIN Cleaner op de vloer aan en verdeel het
gelijkmatig met een borstel of een wisser en laat het 10
minuten inwerken. Schrob de vloer zonder het
schrobwater te laten indrogen. Tijdens het schrobben
eventueel water toevoegen. Na het schrobben het
mengsel van de vloer verwijderen en nabehandelen met
schoon water. Grote oppervlakken deel voor deel
behandelen. Tijdens het verwerken goed ventileren.

VERWIJDERING:
Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder
gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht
laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen
gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare
restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn
chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn
bouwafval.

Let op: Naspoelen is zeer belangrijk. Eventuele achter
gebleven zeepresten kunnen onthechting veroorzaken.
2. Het verwijderen van kleine verontreinigingen van UZINdispersielijm of UZIN-dispersievoorstrijk. Bij lijm- of
voorstrijkvlekken in tapijt, eerst de invloed van het
inweken van UZIN Cleaner testen op een plek die niet in
het oog springt. Eerst zoveel mogelijk mechanisch
verwijderen. UZIN Cleaner gelijkmatig op de resten van
de vlek verdelen en ongeveer 10 minuten laten
inwerken. Met een schone, natte doek de vlek
voorzichtig verwijderen. Daarna weer met een schone,
natte doek nawrijven. Zo nodig behandeling herhalen
en/of inwerktijd bijstellen.
Let op: Indien na het verwijderen een lijm of voorstrijk
moet worden aangebracht, is het zeer belangrijk, dat de
zeepresten geheel zijn weggenomen met schoon water.
Op een ondergrond met zeepresten kan geen hechting
worden verkregen voor voorstrijk- en lijmlagen.

Deze informatie is gebaseerd op onze ervaring en zorgvuldig onderzoek. Wij kunnen echter de diversiteit van de gebruikte materialen of de verschillende bouw- en
verwerkingscondities niet in detail controleren of beïnvloeden. De kwaliteit van uw werk hangt dus af van de professionele beoordeling op de bouwplaats en het gebruik van het
product door u. Voer bij twijfel uw eigen tests uit of vraag technisch advies. De installatierichtlijnen van de fabrikant van de vloerbedekking moeten in acht worden genomen. Met
de publicatie van dit productinformatieblad verliezen alle voorgaande productinformatiebladen hun geldigheid. De actuele versie van dit datablad is te vinden op onze website:
www.uzin.be | 06.2020

