
Technische informatie

Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91

>Productbeschrijving
Reinigingsmiddel op basis van een pH-neutrale en biologisch afbreekbare oppervlakteactieve stof, met sterk
reinigende werking voor houten vloeren.

>Toepassingsgebieden
Voor het reinigen van parket- en houten vloeren, laminaat, pvc, keramische tegels en kunststof oppervlakken.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Hardnekkig vuil met een doek of een zachte borstel van het te reinigen

oppervlak verwijderen.

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Ofwel een aangepaste verzorging met Hesse PROTECT CLEANER PR 90.

Ofwel een aangepaste oppervlaktebehandeling met geschikte materialen
uit het Hesse-parketassortiment. De benodigde informatie vindt u in de
bladen met toelichtingen en verklaringen van de overeenstemmende
materialen.

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C

Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C

>Applicatie
Applicatie
overige verwerking
overige verwerking

>Aanwijzingen voor verwerking
PR 91 verdund in water gebruiken. Het te reinigen oppervlak vernevelen met deze oplossing, maar niet nat ma-
ken. Intense reiniging: Bij zware vervuiling of voor intense verzorging toevoeging van maximaal 1 : 10 (100 ml PR
91 per 1 l water). Voor het reinigen van HYDRO lakoppervlakken of bij kleinere vervuiling toevoeging van 1 : 500
(20 ml PR 91 per 10 l water).

>Technische gegevens
Aandeel hernieuwbare grondstoffen
%

0

Uitlooptijd (+/- 15 %) 27 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Uiterlijk kleurloos
Dichtheid serie kg/l 1.011
Giscode GE10
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 6
VOC EU % 0 %
VOC FR A+
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C
Opslagtemperatuur 10 - 30 °C
Houdbaarheid weken 52
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C
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Technische informatie

Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
PR 91 - 1 l, 25 l

>Schoonmaak- en onderhoudsproducten
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
PR 90 PROTECT-CLEANER 1 l, 3 l, 15 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen
Voor gebruik van de reinigingsoplossing het te reinigen oppervlak controleren op bestendigheid tegen de Hes-
se-reiniger! Altijd gesloten en buiten bereik van kinderen bewaren! Alleen verpakkingen die ontdaan zijn van
reststoffen afvoeren bij het afval of laten recyclen.

>Algemene aanwijzingen
Aanwijzingen voor reiniging en onderhoud: neem de onderhoudshandleiding conform DIN 18356 in acht. Wis het
parket alleen met zachte vochtige doeken, niet nat dweilen. Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen zonder
siliconen, salmiak en schuurmiddelen. Regelmatig onderhoud en reiniging met Hesse PROTECT-CLEANER PR 90
en Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 verhogen de levensduur van het oppervlak (van het parket).

Onze technische informatie wordt conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften aangepast. De aangegeven waarden ge-
ven geen specificaties weer, maar zijn typische productgegevens. De actuele versie vindt u op internet op www.hesse-lignal.de. U kunt ook
uw accountmanager aanspreken. Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig technisch
onderzoek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaar-
den. Er wordt een veiligheidsblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.
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