
Gebruiksdoeleinden
Reinigen van:
- traditionele houten vloeren, en gelakte en geoliede meerlaagse parketvloeren
- gelakte en geoliede bamboevloeren
- kunststof laminaat
- PVC vloeren
- rubber
- linoleum
- marmer, tegelvloeren
- naadloze vloeren bestaande uit 3 lagen in Cementoresina®

- naadloze vloeren met 3 lagen Cementoflex® 
- naadloze vloeren met 3 lagen Legno+Color®

- naadloze Microresina® vloeren

Binnenvloeren in civiele, commerciële en industriële ruimten.

Niet gebruiken
Zuiver (onverdund). Op niet afgewerkt, ruw hout.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
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Voorbereiding
Product klaar voor gebruik.
Verdun het met lauw water in de verhouding SuperSoap : water = 1 maatdop : 3 ℓ.

Toepassing
Wrijf met een doordrenkte en goed uitgewrongen MOP doek (zwabber) over het te reinigen oppervlak. Dompel de doek van tijd tot tijd 
weer in de reinigingsoplossing, wring de doek uit en ga verder met reinigen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Neutraal reinigingsmiddel van extracten van lavendel, voor de reinigingen de 
verzorging van alle soorten vloeren, ideaal voor GreenBuilding.

Eco-vriendelijke zeep op waterbasis, geconcentreerd, met verlaagd 
oplosmiddelgehalte. Reinigt op doeltreffende wijze zonder de oppervlakken 
aan te tasten van alle naadloze vloeren met drie lagen Cementoresina®, 
Cementoflex®, Legno+Color® en Microresina®. Ideaal voor de reiniging van 
gelakte en geoliede houten vloeren, voorbewerkt parket, tegel- en gres 
porcellanato vloeren, vloeren van marmer en natuursteen, kunststof laminaat, 
PVC, rubber en linoleum.

• Geconcentreerd met laag verbruik

• Klaar voor gebruik voor plaatselijke reiniging van 
hardnekkig vuil

• Reinigt effectief zonder dat afspoelen nodig is

• Grote biologische afbreekbaarheid

• Met extracten van lavendel
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HET MEETSYSTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

GREENBUILDING RATING®

SuperSoap

Hardnekkige vlekken: giet SuperSoap puur op een katoenen doek, masseer dit over de te reinigen plek, laat het even inwerken op het 
vuil, en vervolgens langzaam wrijvend verwijderen. Als na de reiniging, in tegenlicht, lichte kringen zouden aanwezig zijn, moet goed 
gespoeld worden met water.

OVERIGE AANWIJZINGEN



KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot December 2019 (ref. GBR Data Report - 01.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd 
door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. Het 
technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn 
de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.
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- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- aanbrengen op droge oppervlakken
- voeg geen additieven of bindmiddelen
- de eerste 6 uren beschermen tegen direct zonlicht en tocht
- niet aanbrengen op vuile of onsamenhangende oppervlakken
- afvalverwerking in overeenstemming met de van kracht zijnde normen
- de oppervlakken en het meubilair van de ruimten waar wordt gelegd beschermen tegen toevallige contacten met het product
- raadpleeg het veiligheidsblad vóór het gebruik
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN

Aspect doorzichtige vloeistof
Verpakking fles 1,5 ℓ
Houdbaarheid ≈ 12 maanden op een droge plaats in de originele verpakking
Waarschuwingen niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Gebruiken bij temperaturen van +10 °C tot +30 °C
Biologische afbreekbaarheid ≥ 90%
Verbruik vochtige MOP doek (zwabber) ≈ 10 g/m² verdunning ≈ 1 maatdop in 3 ℓ water
Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waardes kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM


