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Procur-Concentraat 

Reiniger met speciaal onderhoudsmiddel 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Eigenschappen 
Reinigt intensief en laat speciale verzorgende bestanddelen achter die optimaal 
opgewreven kunnen worden, die het hechten van kauwgomresten en zelfklevende 
etiketten als ook de vorming van zwarte hakstrepen op het vloeroppervlak aanzienlijk 
reduceren. Bij doorlopend gebruik d.m.v. moppen (natreiniging) worden de  
verzorgende bestanddelen op het vloeroppervlak uitgewisseld, waardoor opbouw van  
het product voorkomen wordt. Procur-Concentraat droogt mat glanzend op, zonder  
strepen achter te laten en heeft bij de voorgeschreven dosering een antislip werking.  
Dit levert een glijdweerstand volgens DIN 18032 deel 2 op het vloeroppervlak op,  
tussen 0,4 en 0,6 μ, hetgeen voldoet aan de eisen voor sporthallen (getest bij de  
FMPA Baden-Württemberg, Otto-Graf-Instituut). Derhalve uitermate geschikt voor  
reiniging en onderhoud van sporthallen. 
 
Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG) 
Niet-ionische tensiden 5-15%, wateroplosbaar oplosmiddel, verzorgende  
bestanddelen, oplosverdeler, kleurstoffen, geurstoffen (linalool),  
conserveringsmiddelen (methyl-/ methylchloroisothiazolinone). 
pH-waarde in concentraat ca. 4,5               pH-waarde in gebruiksoplossing ca. 7 
 
Toepassingsgebied 
Alle waterbestendige, harde en elastische vloerbedekkingen, zoals bijv. PVC,  
linoleum, rubber, polyolefin, marmer, beton, epoxyhars en verzegelingen. Bij  
voorkeur op plaatsen waar hoge eisen gesteld worden aan de veilige  
begaanbaarheid en loopbaarheid zoals bijv. in sporthallen,  
verzorgingstehuis enz. 
 
Gebruik 
1 dosering = 25 ml 
 
Onderhoudsreiniging (moppen / machinale natreiniging): 
1 dosering op 8 liter koud water of 
dosering via Kiehl doseersysteem (bijv. Dosifill) 1:320. 
Bij lichte tot milde vervuiling is een halve dosering toereikend. 
 
Opwrijven: 
Door af en toe op te wrijven (ca. 1000 t.p.m.) worden de  
verzorgende bestanddelen verdicht, de loopsporen verwijderd  
en de belastbaarheid verhoogd. 
 
Basisreiniging: 
1 dosering op 1 liter koud water. 

Verbruik per m² 
Moppen / machinale natreiniging: 0,06–0,25 ml 
Basisreiniging: 0,75 ml 
 

Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1! 

Verpakking 
240 x 25 ml Art.-Nr. j 30 05 54 
6 x 1 liter  Art.-Nr. j 30 05 02 
1 x 10 liter Art.-Nr. j 30 05 10 
1 x 200 liter  Art.-Nr. j 30 05 72 
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