
 
 

 

 Vloerzeep
1. Beschrijving: 
Ecotec vloerzeep is een reinigings- en beschermmiddel 
voor alle geoliede, geboende, en gelakte vloeren. Deze 
zeep kan eveneens als enige basisbehandeling voor 
ruwe, reeds geschuurde, zachte houtvloeren gebruikt 
worden. 
 
2. Inhoud: 
 
0.5L Art. Nr. 1-8700 
1L Art. Nr. 1-8701 
5L Art. Nr. 1-8702 
 
3. Verbruik: 
Product is sterk geconcentreerd!!  
1L Ecotec vloerzeep = 30 tot 50 liter 
onderhoudsproduct. 
 
4. Kleur: 
Kleurloos 
 
5. Verdunningsmiddel: 
Water. 
 
6. Droogtijd: 
Kan na ca. 1 u gepolierd worden. 
 
7. Waar: 
Voor het reinigen van alle geboende en geoliede 
houten-, stenen-, kurken- of linoleumvloeren 
binnenshuis. Kan ook als basisbehandeling voor alle 
ruwe, geschuurde zachte houtsoorten gebruikt 
worden. (geloogd) 
 
8. Eigenschappen: 
Ecotec vloerzeep is een mengeling van verschillende 
hoogwaardige plantaardige zeepsoorten, lijnolie en 
ontvettende oliën en harsen.  
 

9. Verwerking: 
Schudden voor gebruik! 
 
9.1 Geloogde vloeren 
Als gronderingbehandeling dient men 1 deel zeep op 1 
deel lauw water te mengen. Deze mengeling dan op 
de vloer aanbrengen en na 60 minuten polieren. 24u 
laten drogen. 
Deze hele behandeling nog 1 à 2 keer herhalen. Voor 
verder onderhoud dient men enkel 5-10% vloerzeep 
aan het lauwwarm poetswater toe te voegen. 
 
9.2 Geboende - geoliede vloeren 
Ter reiniging van geboende of geoliede vloeren 100-
150 ml vloerzeep op 5L lauw water. Bij sterk vervuilde 
vloeren mag de concentratie verhoogd worden. Na 
het drogen kan de vloer met een zachte doek lichtjes 
gepolierd worden. 
 
10. Gereedschap: 
Dweil, doek, spons, flipper..... 
 
11. Stockeren: 
Koel, vorstvrij, gesloten verpakt. 
 
12. Samenstelling: 
Zeep op basis van plantaardige oliën, water, lijn- en 
houtolie.  
 
13. Waarschuwing!  
H315/H319: veroorzaakt huidirritatie/ernstige 
oogirritatie. P302/352: BIJ CONTACT MET DE HUID: 
met veel water en zeep wassen. P305/351/338: BIJ 
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een aantal minuten; indien mogelijk: 
contactlenzen verwijderen; blijven spoelen. 
P332/337/313: Bij huidirritatie of aanhoudende 
oogirritatie: een arts raadplegen. 
 

 

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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