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IRSA grondreiniger G 88 - grondreiniger op basis van water

Basis:
Wateroplossende oplossingsmiddelen, tenside.

Toepassingsgebieden:
IRSA GRONDREINIGER  G  88  wordt  gebruikt  voor  het  reinigen  van  sterk  vervuilde  parket-,  hout-,  PVC-,  
linoleum-, steen- en rubbervloeren en van verzegelde, geoliede en ingevette kurkvloeren.

Eigenschappen:
 heel  snel  droog   schuimarm  heel  goede  reinigende  werking   verwijdert  oude  zelfglanswaslagen, 
polymeerlagen, oliefilm en andere verontreinigingen.

Verwerking/verbruik:
IRSA GRONDREINIGER G 88 onverdund of naargelang de vervuilingsgraad van de vloer t ot  1: 5 met water 
verdund aanbrengen en kort laten inwerken. Daarna schrobben of met de reinigingsmachine (groene of zwarte  
IRSA - pad) bewerken. IRSA GRONDREINIGER G 88 niet laten indrogen - beter per deel afwerken. Het geloste  
vuil  in natte toestand met een stofdoek opnemen en aansluitend met zuiver water schoonmaken zodat IRSA  
GRONDREINIGER G 88  zonder  resten  verwijderd  is  (anders  schade  aan  het  oppervlak  bij  daaropvolgend  
onderhoud, verzegeling of impregnatie).  Bij  gevoelige oppervlakken (bijv.  linoleum of hoogglansoppervlakken)  
raden wij aan eerst te testen op een onopvallende plaats. De vloer mag in principe bij elke reiniging niet worden  
overspoeld, omdat zo schade kan ontstaan door opzwellen van de ondergrond. Altijd vochtig onderhouden!

Nabehandeling na eindreiniging / onderhoud / na-oliën:
Na de eindreiniging wordt op het gereinigde oppervlak de daarbij behorende gewenste verzegeling (bijv. IRSA  
Platinum waterlak) of impregnatie (bijv. IRSA HP-Oil, IRSA Natura Hardolie) aangebracht. Indien bij een reeds  
geolied oppervlak vlekken verschijnen, altijd na de grondreiniging de olie voor het naoliën gebruiken dat al was  
aangebracht (lichte vlekken: IRSA HP-Oil, sterke vlekken: IRSA Natura Hardolie). Anders na de grondreiniging of  
voor onderhoud de vloer opnieuw insmeren, bijv. met IRSA Aqua Star-producten, IRSA Natura hardwas, IRSA-
onderhoudsmelk of IRSA-onderhoudsolie

Algemene onderhouds- en reinigingsaanwijzingen:
De IRSA onderhouds- en reinigingsmiddelen zijn afgestemd op de IRSA-oliën en IRSA-wassen. Voor schade die  
ontstaat door onrechtmatig onderhoud en reiniging vervalt de aansprakelijkheid van de producent. Als klant bent  
u  onze  partner  op  wiens  medewerking  ter  vervullen  van  de  opdracht  wij  aangewezen  zijn.    Regelmatig  
onderhoud volgens DIN 18356 is een absolute vereiste. Vergeet bovendien niet de verpakkingsetiketten te lezen.  

Tip:
Hout is een natuurproduct. Het leeft en past zich voortdurend aan aan de lucht in de ruimte. Als het warmer  
wordt, daalt de relatieve luchtvochtigheid duidelijk. Het hout reageert daar automatisch op en geeft eigen vocht af,  
het krimpt. In de parketbodem verschijnen dan groeven. Hoe langer en hoe meer u de ruimte verwarmt, hoe  
droger de lucht in de ruimte zal zijn en hoe breder de groeven. De breedste groeven zullen meestal tegen het  
einde van de verwarmingsperiode ontstaan. Aan het einde van de zomer zijn ze doorgaans het kleinst of terug  
gesloten. Om de groefvorming wat tegen te gaan, kunnen bijvoorbeeld waterverdampers aan de verwarming  
worden gehangen en/of voldoende groene planten in de ruimte gezet worden. 
Te droge lucht is ook bedenkelijk uit fysiologisch standpunt: de gezondheid in te droge lucht neemt af, ze droogt  
de slijmhuiden uit en begunstigt zo infecties.
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Lees onze IRSA-onderhoudstips voor verzegelde en geoliede/gewaste oppervlakken.

Voorzorgsmaatregelen/aanduiding:
Uit de buurt van kinderen houden. Bij gebruik rubberen handschoenen dragen.
Giscode: GG10

Inhoud:
Minder dan 5% niet-ionische tenside, anionische tenside en fosfaten.
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën zijn van kracht.
Veiligheidsgegevensblad voor beroepsmatige gebruikers beschikbaar op aanvraag.

Ons toepassingstechnisch advies in woord en geschrift en op basis van ervaring op eer en geweten geldt echter enkel als vrijblijvende aanwijzing  en sluit niet uit dat u de 
door ons geleverde producten moet testen op uw geschiktheid voor uw procedures en doeleinden. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten gebeuren buiten  
onze controlemogelijkheden en liggen aldus uitsluitend in uw verantwoordelijkheid . Natuurlijk verzekeren wij een constante kwaliteit van onze producten conform onze  
stalen. Wanneer een nieuw "Technisch gegevensblad" verschijnt, verliest de vorige zijn geldigheid.


