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OLI-AQUA CARE Lakvloeronderhoudsmiddel 15.94  
(37.46.001) 

Productbeschrijving 
OLI-AQUA CARE Lakvloeronderhoudsmiddel 15.94 is een universeel oplosmiddelvrij 
onderhoudsmiddel voor het dagelijks onderhoud van alle gelakte houten- en/of parketvloeren en vloeren met goede vocht en 
vuil afstotende eigenschappen. Laat absoluut geen schoonmaak- en of waxsporen achter.  

Eigenschappen 

• Onderhoudsmiddel voor gelakte houten- en/of parketvloeren 

• Verwijdert vuil en vet 

• Milde aangename geur 

• Te combineren met OLI-AQUA POLISH 15.95 

Toepassingsgebied 
Schoonmaken en onderhouden van gelakte houten- en/of parketvloeren. 

Houdbaarheid 

12 maanden in de originele gesealde verpakking. Tijdens opslag en transport moet het product in een omgevingstemperatuur 

tussen de +30°C en +5 °C blijven. 

Kenmerk 

Kenmerken en veiligheidsaanwijzingen kunt u vinden in ons veiligheidsinformatieblad op www.renotecduo.nl 

Applicatie 

• Verdun OLI-AQUA CARE 15.94 met water in een verhouding van 1:200 (50 ml. per 10 liter water) en dweil de vloer bij 

voorkeur met een vochtige en goed uitgewrongen QUICKCLEAN® microfasedoek (17.01.002). 

• Verbruik: ca. 0,1 liter per 100 m² 

• Grote oppervlakken kunnen worden gereinigd met een eenschijfsboenmachine in combinatie met een spray-flacon. 

Verhouding 1:200 tot 1:400.  

• Verwijder vetvlekken, schoenzoolstrepen en ander vuil met onverdunde OLI-AQUA CARE 15.94 met behulp van een 

QUICKCLEAN® microfasedoek (17.01.002). Neem hierna het loszittende vuil op met een uitgewrongen 

microfasedoek. 

• Laat een houten-  en/of parketvloer nooit voor een langere periode nat, omdat het vocht wordt opgenomen door de 

vloer en zwellingen kan veroorzaken. Dweil altijd met veelvuldig  een lichtvochtige uitgewrongen duodweil en vermijdt 

plasvorming.   

 

 

Advies                             QUICKCLEAN® 

Wij kijken met u mee op de vloer via uw smartphone: renotecduo.mobi    (17.01.001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze toepassingstechnische aanbevelingen in woord en geschrift zijn een vrijblijvend advies. Zij zijn gebaseerd op onze 
ervaring en de stand van onze kennis uit de praktijk van dat moment. Zij ontslaan de verwerker er niet van onze producten in 
eigen verantwoording zelf te controleren op geschiktheid voor het geplande doel. Hiermee verliezen alle vorige uitgaven hun 
geldigheid. Stand:28.01.2010 


