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TOEPASSINGSGEBIED
EUCOFLOOR NET is een product op basis van geconcentreerde oppervlak-
teactieve stoffen bedoeld voor de grondige reiniging van kunstharsvloeren, 
evenals voor hun routineonderhoud.

 � Routinematig onderhoud van gietvloeren.
 � Grondige reiniging van sterk vervuilde gebieden.
 � Verwijdering van bandensporen op parkeervloeren.
 � Alle oppervlakken bedekt met een kunstharssysteem maar ook tegels, 

flexibele kunststofbekleding, ...

VOORDELEN & KENMERKEN

 � Geurloos.
 � Aangepast verdunningspercentage afhankelijk van de graad van 

vervuiling.

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
De aanbevolen verwerkingstemperatuur is tussen +5°C en +35°C.

Benodigdheden & complementaire producten
 � Zuivere mengrecipiënten.
 � Zuiver water.
 � Schoonmaakmaterieel.

Voorbereidingen
Zuiver het oppervlak van stof en andere losliggende onzuiverheden
door middel van borstelen. Zorg ervoor dat het oppervlak droog is en vrij is
van vrijstaand water.
EUCOFLOOR NET eerst verdunnen volgens:

Sterk vervuilde gebieden: 
 1 deel EUCOFLOOR NET + 1 deel water
Routineonderhoud: 
 1 deel EUCOFLOOR NET + 10 à 20 delen water, 
 afhankelijk van de vervuilingsgraad.

Applicatie van het product
EUCOFLOOR NET kan worden gebruikt met alle schoonmaakmaterieel die 
gewoonlijk worden gebruikt voor het reinigen van vloeren (rubber wisser, 
borstel, schrobzuigmachine, enz.). Spoel na elke reiniging het oppervlak 
overmatig met zuiver water.

Afwerking
Aangezien EUCOFLOOR NET een sterk reinigend vermogen heeft, kan bij 
bepaalde harssoorten een licht glansverlies optreden. Om dit probleem op 
te lossen raden we aan om een   boenwas aan te brengen voor kunsthars-
vloeren.

Reiniging van het materiaal
Grondig spoelen met zuiver water.

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
Afhankelijk van de vervuilingsgraad. Zie ook “Voorbereidingen” hiervoor 
beschreven.

Technische kenmerken  & reactietijden
Eigenschap Waarde

Basis grondstoffen Geconcentreerde oppervlakteactieve stoffen

Densiteit (20°C) 0.97 kg/dm³

pH 12.5 - (sterk alkalische reiniger)

Kleur - uitzicht Blauwachtige vloeistof

Geur Geurloos

Extra documentatie & doorverwijzingen
Raadpleeg steeds alle technische fiches van de te gebruiken producten. 
Werk steeds met zuiver en in goede staat verkerend gereedschap. 

UITZICHT – SAMENSTELLING – VERPAKKING
EUCOFLOOR NET is beschikbaar als volgt:
 
 Bus van 20 L

Opslag gebeurt in een droge ruimte, in de originele en ongeopende verpak-
king tussen +5°C en +30°C en is 12 maanden houdbaar mits bewaring
onder de hiervoor beschreven voorwaarden.

EXTRA OPMERKINGEN
Voor speciale toepassingen is het aan te raden om uw EUCOCHEM bv 
vertegenwoordiger te raadplegen.

VEILIGHEID & VOORZORGSMAATREGELEN
Gebruik steeds persoonlijke bescherming conform de lokaal geldende 
richtlijnen. Raadpleeg voor gebruik de betreffende veiligheidsbladen. Alle 
meest recente veiligheidsinformatiebladen zijn steeds ter uwer beschikking 
op www.eucochem.com. Neem bij twijfel contact op met onze technische 
dienst. 

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze 
van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, 
de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te brengen en 
dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordeli-
jkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van 
de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld worden voor 
opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM 
bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM bv streeft naar het leveren van goederen 
met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde waardes en zijn het re-
sultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in 
werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgeving-
scondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten hier ook weer buiten onze controle 
vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze 
technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u 
producten van verschillende leveranciers of merken combineert vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvo-
eren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige 
basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om 
na te gaan of de producten en systemen correct aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM 
bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. 
Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies.  Versie 1.0  Date: 14 October 2021 11:03 am
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