
Gevernist parket,
laminaat- en
kunststofvloeren

�

Neutraal
schoonmaakmiddel
voor metalliseermiddel

�

Glijdt niet

�

Aangename geur

�

Zonder spoelen

�

Ideaal
onderhoudsproduct
voor turnzalen
en sportzalen

�

Te verdunnen
concentraat

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON CLEANER LISABRIL® is ideaal voor het regelmatige onderhoud van alle gelakte parket-, laminaat- en

kunststofvloeren en harde vloeren en ontvet, reinigt en zorgt voor schone oppervlakken zonder sporen.
� Verlevendigt glanzende, satijnen, matte, ultramatte, ruwhouten, natuurhouten of onzichtbaar gelakte parketvloeren.
� Hij onderhoudt de werking van de metalliseermiddelen: BLANCHON POLISH PROTECTOR SATIJN of MAT (Métamat®)

zonder de laklaag aan te tasten.
� Perfect aangepast aan grote oppervlakken en het schoonmaken van vloeren die intensief worden betreden (waaronder

turn- en sportzalen).
� CLEANER LISABRIL® kan gemakkelijk worden aangebracht met behulp van een microvezelborstel, zonder spoelen.

ONDERGRONDEN
� Gelakt parket* (ter plaatse afgewerkt of in de fabriek), laminaat- of kunststofvloeren (vinylvloeren en -tegels, ...) of

harde vloeren (marmer, tegels, ...).
*De CLEANER LISABRIL® kan alleen op gelakte of gemetalliseerde parketvloeren worden gebruikt (aanbrengen op ruw hout is te vermijden).

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� 1 glas (100 ml) verdunnen in 5 L lauw water.
� Vochtig** vegen met een goed uitgewrongen microvezeldoek, sponsborstel of dweil. Enkel gebruiken in goed

geventileerde ruimten.
**Belangrijk: - een parketvloer mag nooit nat worden gemaakt; gebruik enkel licht bevochtigd reinigingsmateriaal
dat u eerst goed hebt uitgewrongen.

� De aanbevolen dosis mag niet worden overschreden: een te sterke concentratie is schadelijk voor het mooie uitzicht en
kan strepen veroorzaken.

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik, met water.
� Bescherm het milieu:

- Na gebruik het materiaal goed uitwringen en afdrogen.
- Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
- De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
- Verpakking goed sluiten na gebruik.
- Lege verpakking in het containerpark afleveren.
- Informeer u bij de lokale overheid naar de modaliteiten voor verwijderen en inzamelen.
- Restanten niet in de riolen gieten.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID
� Droogtijd “stofvrij”: ongeveer 15 minuten.

VERBRUIK
� 250 tot 500 m2/L.

ONDERHOUD EN RENOVATIE
� Normale reiniging: stofzuiger, bezem, wollen doek. Regelmatig vochtig vegen, met goed uitgewrongen en nooit druipend

materiaal, waaraan CLEANER LISABRIL® is toegevoegd.
� Occasioneel, naargelang het verkeer, een laagje BLANCHON POLISH PROTECTOR aanbrengen om het oppervlak

onberispelijk te houden.

Reinigt en
verlevendigt
Bewaart het originele
uitzicht
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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL REINIGEN VAN GELAKTE PARKET-, LAMINAAT- EN KUNSTSTOFVLOEREN, HARDE VLOEREN
TYPE ACTIEVE STOFFEN Tensioactieve stoffen, siliconenvrij
AFNOR-CLASSIFICATIE Zonder voorwerp
DICHTHEID 1,00 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Lees het betreffende Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
Zuivere pH 7
GEUR Bloemengeur
BEWARING Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen)

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.


