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Ecolab is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik of onjuiste toepassing van dit product

Gloss Xpress plus
Dagelijkse neutrale vloerreiniger 
Hoogconcentraat in milieubewuste verpakking

Toepassing
Hooggeconcentreerd reinigingsmiddel 
voor alle al dan niet met polymeer-
emulsie behandelde, waterbestendige, 
harde vloerafwerkingen zoals pvc, 
linoleum en steen

Eigenschappen

•pH-neutraal.  
•Gloss Xpress plus maakt aangehecht 

vuil snel en doeltre�end los.
•Tast verzegelingen niet aan.
•Toe te passen d.m.v. de mop-, schrob-

/zuig- en spraymethode.
•Gloss Xpress plus is verpakt in een 

1 ltr navul�acon en wordt gebruikt in 
een 1 ltr doseer�acon.

•Voor een laag en gecontroleerd 
verbruik.

•Handig in gebruik en praktisch voor 
opslag en distributie

Dosering
Door ingebouwd doseersysteem 
(1dosering is 10 ml) of mobiel 
Quik FillPlus doseersysteem 
wordt overdosering vermeden.

•Mopmethode: 1 dosering bij lichte tot 
normale vervuiling (en bij gebruik van 
<10 ltr water)

•Spraymethode: 2 doseringen per 
sproei�acon

•Schrobzuigmethode: 2 doseringen  
per 10 ltr water ( 1 dosering is 10 ml)

Dosering m.b.v. Quik Fill Plus:
paarse doseernippel (0,2%)

Gebruiksaanwijzing
Maak een oplossing Gloss Xpress plus 
volgens geadviseerde dosering.

Mopmethode:
•Moppen met reinigingsoplossing, de 

(vlak-)mop regelmatig spoelen.
•Bij juiste dosering is naspoelen niet 

noodzakelijk
•Ook voor toepassing met het Rasant 

vlakmopsysteem

Spraymethode
•Oplossing over de vloer vernevelen en 

uitwrijven met eenschijfsmachine met 
juiste vloerpad.

Schrob-/zuigmethode
•Vul de machine met de aangegeven 

dosering.

Verbruik
10-20 ml per 100 m²

Ecologie
•Laag productverbruik door 

nauwkeurig doseersysteem.
•Laag productverbruik door hoge pro-

ductconcentratie.
•De biologische afbreekbaarheid over-

treft de geldende Europese norm.
•Minimaal verbruik van verpakkingsma-

teriaal (tot 80% minder) door product-
concentratie, gebruik van lichtgewicht 
navulverpakkingen en herbruikbare 
doseer�acon.

•Gloss Xpress plus heeft een ecolo-
gisch certi�caat. 

Ingrediëntendeclaratie volgens 
89/542/EEG
15-30% niet-ionogene oppervlakte-
actieve stoffen, 5-15% anionogene 
oppervlakte-actieve stoffen. Overige 
ingrediënten: water oplosbare

pH waarde
0,2% oplossing: 7,0

Opslag
Vorstvrij en droog bewaren.

Verpakking
Doos à 6 x 1 l navul�acon.

Doseerhulpmiddelen
•Gloss Xpress plus doseerflacon, 
 doos à 3 st.
•Quik Fill Plus doseersysteem.

1 ltr navulbare �acon
 • De �acon omkeren,  
  de juiste dosering  
  vloeit eruit.
 • Stabiele dosering  
  met praktisch hand- 
  vat
 • Exacte dosering.
 • De doseer�acon is  
  vele malen her te ge- 
  bruiken.

1 ltr navulverpakking
 • Tot 80% minder   
  verpakkingsmateriaal
 • Navullen 1 ltr doseer- 
  flacon is gemakkelijk,  
  veilig en snel
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