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OLI-AQUA CLEAN Polishverwijderaar/Stripper 15.97 
(37.48.001) 

Productbeschrijving 
OLI-AQUA CLEAN Polishverwijderaar/Stripper 15.97 is een universeel oplosmiddelvrij 
reinigingsmiddel voor sterk verontreinigde gelakte houten- en parketvloeren. Verwijdert oude film- en  
polymeerpolish lagen. Is geschikt voor alle gelakte houten- en parketvloeren. 

Eigenschappen 

• Subtiele intensiefreiniger voor gelakte houten- en/of parketvloeren.  

• Verwijdert hardnekkig vuil en oude schoonmaak residuen. 

• Milde aangename geur 

• Combineerbaar met OLI-AQUA POLISH, OLI-AQUA POLISHSport en OLI-AQUA CARE. 

Toepassingsgebied 
Alle 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 

• Verwijder losse vervuiling met een bezem of stofzuiger. 

• Op een gelakte vloer: OLI-AQUA CLEAN onverdund aanbrengen met een lichtvochtige QUICKCLEAN® 

microfasedoek (17.01.002). Vermijd plasvorming! 

• Na 10 minuten inwerktijd de CLEAN filmlaag verwijderen. Bij sterk vervuilde oppervlakken eventueel met behulp van 

een piccopad wit (19.05.002) de CLEAN filmlaag los maken. 

• Vuil opnemen met een lichtvochtige microfasedoek en aansluitende de vloer zorgvuldig reinigen met een in schoon 

water uitgewrongen microfasedoek. 

• Behandel de vloer bij voorkeur in secties. Indien mogelijk werken met twee personen. De eerste persoon kan met de 

piccopad het vuil losmaken, een tweede persoon kan direct hier achteraan het vuil opnemen en niet in laten drogen. 

• Gebruik de CLEAN niet op gevoelige oppervlakken zoals, deuren, plinten en gelakte meubelen.  

• Controleer het oppervlak van te voren op scheuren in de lak en op open stukken. 

• Bescherm metalen oppervlaktes en bijvoorbeeld overgangsstrips met tape voor het schoonmaken. 

• 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 een lichtvochtige uitgewrongen microfasedoek en vermijdt 

plasvorming. Tevens kunnen er tijdelijk melk-kleurige plekken ontstaan. Houdt u zich daarom aan de inwerktijd en laat 

de vloer nooit langer nat.  

• Verbruik: 15-30 ml / m² 

 

Advies                             QUICKCLEAN® 

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

 

 

 

 

 

 

Alle gegevens zijn gebaseerd op ervaringsgegevens en dienen als advies voor de verwerker. Een aansprakelijkheid voor het 
resultaat kunnen wij niet aanvaarden, daar het gebruik van het product buiten onze controle valt. In alle gevallen verdient een 
praktijktest voor de uitvoering aanbeveling. 

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.Stand:28.01.2010 


