
OPMERKINGEN / INFORMATIE
Alvorens gebruik, de materiaal 
verdraagzaamheid testen.
Uitsluitend voor professioneel gebruik.

VEILIGHEID
Veiligheidsinformatiebladen beschikbaar 
op aanvraag.
Zie veiligheidsinstructies op het 
veiligheidsblad en het etiket.

OPSLAG
Te bewaren tussen 5°-40°C.
pH waarde (conc.): 9
pH waarde 1%: 7

VERPAKKING
12 x 1 ltr. : 3052040 
2 x  5 ltr. :  3052020

GEBRUIKSAANWIJZING

Indur maxx is een geconcentreerde vloerreiniger met een maximaal bevochtigend vermogen, 
voor handmatige vloer- en sprayreiniging en vraagt geen naspoelen. Indur maxx reinigt druk 
belopen oppervlakken en vermindert vervuiling bij regulier gebruik. Gebaseerd op een nieuwe 
generatie actieve  ingrediënten, bevat Indur maxx een sterk vuilabsorberend vermogen, en 
vormt weinig schuim. De unieke formule bevat wateroplosbare polymeren, die een 
vuilafstotende laag vormen, en telkens vernieuwd wordt bij een volgende reiniging. 
Het aangename parfum laat een frisse indruk na. Door sprayreiniging worden strepen 
verwijderd en de vloerbescherming en de gehele glans hersteld.

Toepassingsgebied. Voor alle waterbestendige vloeren. Ideaal voor vloeren beschermd met 
emulsielagen en voor hydrofobe oppervlakken. 

Schoon - Grondige reiniging dankzij het sterk bevochtigend vermogen
Veilig - Voor alle waterbestendige harde vloeren, dankzij de materiaalvriendelijke formule
Efficiënt - De beschermende polymeerlaag vertraagt de vervuiling in druk belopen ruimtes. 

Dit vraagt minder tussentijdse reiniging en verlaagt de onderhoudskosten.

Sterk bevochtigende vloerreiniger met voeding

1 Raadpleeg het hygiëneplan voor een 
gedetailleerde gebruiksaanwijzing. 
Plaats waarschuwingsborden “Pas op 
natte vloer" tot het oppervlak volledig 
droog is.

Vloerreiniging
2. Verdun 25-100 ml Indur maxx met
10 liter water
3 Reinig de vloer met de RasanTec
microvezelmop
4 Naspoelen is overbodig. Laat het 
oppervlak drogen.

Sprayreinigen
5 Verdun 25-100 ml Indur maxx met 
500 ml water in een sproeiflacon.
6 Benevel het oppervlak van ongeveer 
2 m² en bewerk dit met een high-speed
éénschijfsmachine totdat de vloer 
schoon en droog is.
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PROFESSIONELE SCHOONMAAKSYSTEMEN VOOR GEBOUWEN
SCHOON. VEILIG. EFFICIENT.
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