
Technische informatie

Hesse REMOVER OS 5600

>Productbeschrijving
Is een uiterst werkzaam, op water gebaseerd reinigingsconcentraat voor het verwijderen van oude lagen
verzorgingsmiddel op verzegelde houten en parketvloeren.

>Toepassingsgebieden
Verwijdert resten van Hesse AQUA-REFRESHER, PROTECT-CLEANER en vergelijkbare onderhoudsproducten,
evenals hardnekkig vuil en voetafdrukken.

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

oppervlak verwijderen.

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Nadat het oppervlak zonder reststoffen is gereinigd en volledig is

gedroogd, is bijwerking of een gepaste oppervlaktebehandeling
noodzakelijk! Voor verdere bewerking met verzorgingsmiddelen of met
afgestemde oppervlaktebehandeling moet het oppervlak volledig droog
zijn. Aanbeveling: indien mogelijk de hele nacht bij een temperatuur
van circa 20 °C drogen met voldoende luchtcirculatie. Aansluitende
behandeling: na een voorbehandeling volgens de voorschriften met op de
coating van het oppervlak afgestemde producten.

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C

Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C

>Applicatie
Applicatie
overige verwerking
overige verwerking

>Aanwijzingen voor verwerking
Opbrengen in één laag. Hesse REMOVER OS 5600 afhankelijk van de vervuilingsgraad met water verdunnen en
het te reinigen oppervlak gelijkmatig vochtig afnemen. Grondreiniging: circa 1 l Hesse REMOVER OS 5600 op 5 l
wiswater. De vloer met deze reinigingsoplossing vochtig dweilen en ongeveer vijf minuten laten intrekken. Op-
brenghoeveelheid en inwerktijd zo doseren dat het hout niet opzwelt! Aansluitend het oppervlak met schoon
water dweilen en de losgekomen lagen en eventuele removerresten verwijderen. Let er hier ook op dat het op-
pervlak niet te nat wordt gedweild!
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>Technische gegevens
Aandeel hernieuwbare grondstoffen
%

0.1

Uitlooptijd (+/- 15 %) 26 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Uiterlijk kleurloos
Dichtheid serie kg/l 1.017
Giscode GE20
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 12
VOC EU % 9 %
VOC FR C
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C
Opslagtemperatuur 10 - 40 °C
Houdbaarheid weken 104
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
OS 5600 - 1 l, 3 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen
Uiterst werkzaam, op water gebaseerd reinigingsconcentraat voor het verwijderen van oude lagen verzor-
gingsmiddel op verzegelde houten en parketvloeren. Verwijdert resten van Hesse AQUA-REFRESHER, PRO-
TECT-CLEANER en vergelijkbare verzorgingsproducten, net als hardnekkige vervuiling en voetafdrukken. Bij gro-
tere oppervlakken raden we aan deze in sectoren op te delen. Of de ondergrond geschikt is voor gebruik van
Hesse REMOVER OS 5600 moet eerst op een kleine plek worden getest. Net als de reinigingswerking tegen be-
paalde vervuiling. Uit ervaring is bekend dat vlekken die al in de bestaande coating, of zelfs al in het hout, zijn in-
gedrongen, achteraf niet meer volledig door reiniging en verzorging kunnen worden verwijderd. Nadat het op-
pervlak zonder reststoffen is gereinigd en volledig is gedroogd, is bijwerking of een gepaste oppervlaktebehan-
deling noodzakelijk. Let op: te veel water en/of te lange inwerktijd kunnen leiden tot opzwellen van het hout en
het hout beschadigen! Werkzaamheden vandaar beter door geschoold personeel laten uitvoeren. Restanten van
de REMOVER op het oppervlak beïnvloeden de hechting van het daarna volgende verzorgingsmiddel. Altijd ge-
sloten en buiten bereik van kinderen bewaren! Alleen verpakkingen die ontdaan zijn van reststoffen afvoeren bij
het afval of laten recyclen.

>Algemene aanwijzingen
Met een geschikte mop of gelijkwaardig, gelijkmatig en dun over de vloer verdelen. Als alternatief kan na het
aanbrengen van de reinigingsoplossing en de passende inwerktijd ook een eenschijfsmachine met wit pad wor-
den gebruikt om de vervuiling los te weken. Ook dan moet de vloer aansluitend met schoon water worden gerei-
nigd om de resten vervuiling te verwijderen. Indien er grotere hoeveelheden verzorgingsmiddel of andere ver-
vuiling moeten worden verwijderd, moet deze stap eventueel worden herhaald.

>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

Het recept is vrij van: houtbeschermingsmid-
delen, giftige zware materialen, ftalaatweek-
makers, formaldehyden, CMR-stoffen cat. 1A
+ 1B en vluchtige halogeenorganische ver-
bindingen.
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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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