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Floor Cleaner  
 
 

Bardahl Floor Cleaner (reiniger en ontvetter) is een biologisch afbreekbare, niet 
brandbare, krachtige reiniger die is samengesteld uit hoogwaardige alkalische 
oplosmiddelen en oppervlakteactieve stoffen.  
Bardahl Floor Cleaner kan eenvoudig in de verlangde concentratie op de te reinigen 
onderdelen gespoten worden en alleen bij sterke vervuilingen is een borstel of kwast 
nodig. Deze hooggeconcentreerde reiniger lost zeer snel en moeiteloos olie, vet, 
roet, teervlekken en gedroogde antiroest middelen op. Het kan zowel op metaal- , 
kunststof of gelakt oppervlakken gebruikt worden. 
 
Toepassingsgebieden 
Bardahl Floor Cleaner is verder uitermate geschikt voor het reinigen van allerlei 
onderdelen, werktuigen en gereedschappen. Het reinigt boten, motorfietsen, 
caravans maar ook landbouwwerktuigen, wegenbouwmachines en bouwmachines. 
 
Gebruiksaanwijzing 
Verdunning  1:1    
Voor het reinigen van olie en vet van vloeren. De vochtige vloer met reiniger 
besprenkelen en met een schrobber verdelen. De reiniger dient enige minuten de tijd 
te krijgen om door te dringen in de vuillaag. Hierdoor wordt deze laag opgelost en 
week gemaakt. Na een inweektijd van 5-15 minuten kan, bij voorkeur met warm 
water en een hogedrukreiniger, het behandelde onderdeel afgespoten worden. 
Bardahl Floor Cleaner kan of puur of vooraf gemengd met water gebruikt worden. 
 
Bij reinigen van aluminium 
Bij het reinigen van aluminium moet eerst vastgesteld worden om wat voor soort 
vervuiling het gaat en hoe het aluminium is afgewerkt. Geanodiseerd aluminium is 
erg gevoelig voor zuren en alkaliën en moet daarom met zorg behandeld worden. 
Bardahl Floor Cleaner kan verdund worden met 2 tot 3 delen water en 2 tot 5 
minuten op het oppervlak blijven alvorens het afgespoeld wordt. 
Er moet op gelet worden dat het oppervlak niet opdroogt. Tevens moet de inwerktijd 
verkort moet worden wanneer met warm/ heet water gereinigd wordt. Bij twijfel is het 
aan te bevelen eerst een test te doen op een onopvallend plekje van het te reinigen 
onderdeel. 
Wanneer mechanische hulpmiddelen gebruikt worden zoals roterende borstels moet 
de verdunning van de Bardahl Floor Cleaner aanzienlijk vergroot worden tot wel 50 
delen water. Na afloop altijd goed naspoelen om vlekvorming te voorkomen. 
  
Algemene kenmerken 
• Biologisch afbreekbaar 
• Niet brandbaar 
• PH-waarde 12,8 
• Bevat Natrium Hydroxide 
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Biologisch afbreekbaar 
Bardahl Floor Cleaner is biologisch afbreekbaar. De biologische afbreekbaarheid, 
gemeten volgens de CEC L-33-T-82 test, is 90%. 
 
Artikelnummer 61755 
Inhoud  5 liter     
 
Artikelnummer 61782 
Inhoud  25 liter  
 
Informatie betreffende detergentia kunt u vinden op het SDS van dit product
    
 


