
 

 

 

 Vloeremulsie

1. Beschrijving: 
Ecotec vloeremulsie is een voedings- en 
beschermingsmiddel voor geboende of geöliede 
vloeren. 
 
2. Inhoud: 
1L Art. Nr. 530 
 
3. Verbruik: 
1 L vloeremulsie = 20 tot 50 liter 
onderhoudsproduct. 
 
4. Kleur: 
Kleurloos 
 
5. Verdunningsmiddel: 
Water. 
 
6. Droogtijd: 
Afhankelijk van de temperatuur en de 
luchtvochtigheid, kan indien gewenst na 15 
minuten 
gepolierd worden. 
 
7. Waar: 
Ter reiniging van alle houten-, stenen-, kurken- of 
linoliumvloeren binnenshuis. Kan ook als 
onderhoudsproduct voor geboende of geöliede 
vloeren gebruikt worden. 
 
8. Eigenschappen: 
Deze emulsie uit camaubawas en cocoszeep 
bezit zowel verzorgende als reinigende 
eigenschappen. Er ontstaat een openporige 
waterafstotende waslaag, die kan gepolierd 
worden. 
 
9. Verwerking: 
Gebruik op 10L water 200-500ml Ecotec 
vloeremulsie. 
Met deze vloeistof wast u alle oppervlakken 
vochtig op. Na het drogen kunnen deze 

oppervlakken met een zachte doek gepolierd 
worden. Als basisbehandeling kan deze emulsie 
eerst onverdund aangebracht worden. 
Wenst u oude waslagen te verwijderen, dan kan 
dit zeer eenvoudig met Ecotec wasverwijderaar. 
 
Ecotec vloeremulsie vervangt niet de 
impregnatiebehandeling of andere 
opbouwbehandelingen bij de aanleg van 
parket. 
 
Geoliede en geboende oppervlakken, die met een 
microvezeldoek gepoetst worden, behoeven een 
grondiger onderhoud en moeten daarom 
regelmatiger opnieuw behandeld worden. 
 
10. Gereedschap: 
Dweil, doek, spons, flipper...  
De reiniging gebeurt met warm water. 
 
11. Stockering: 
Koel, vorstvrij, gesloten verpakt. 
 
12. Samenstelling: 
Camaubawas, water, cocostenside. 
 
13. Gevaarklasse: 
Niet van toepassing. 
 
14. Veiligheidsvoorschriften 
Ook niet giftige onderhoudsartikelen dienen voor 
kinderen onbereikbaar te zijn. 
 
15. VOC Wetgeving: 
VOC gehalte 0.1gr./L 
Kategorie : d; 
Type : Wb; 
Grenswaarde VOC gehalte: 
Vanaf 01-01-2007 : 150gr./L 
Vanaf 01-01-2010 : 130gr./L 
 

 

De gegevens van deze Technische Fiche dienen als hulpmiddel voor handelaars en gebruikers.  De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast 
kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec verven worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in 

de Benelux door: 
Ecotec Natural Paints   

info@ecotec-naturalpaints.be 
www.ecotec-naturalpaints.be 
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