
Tevan Floorline 1 is een neutrale vloerreiniger voor de 
dagelijkse reiniging van vloeren. Met Floorline 1 maakt 
u alle waterbestendige vloeren glanzend schoon en is 
zeer zuinig in gebruik. Floorline 1 gebruikt u met een 
mop, dweil of een schrobmachine.

VLOERREINIGING MET DWEIL / MOP
1. Doseer het product
2. Breng product aan
3. Laat 5 tot 10 minuten inwerken
4. Schrobben
5. Naspoelen met water

VLOERREINIGING MET EENSCHIJFSMACHINE
1. Doseer het product
2. Breng het product aan op de vloer met en gieter
3. Schrob de vloer met de machine
4. Naspoelen met water

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Lost vuilaanslag gemakkelijk op 
• Laagschuimend en fris geparfumeerd
• Zuinig in gebruik
• Gebaseerd op natuurlijke zeep en detergenten
• Volledig biologisch afbreekbaar

SPECIFICATIES
pH-waarde:  8,0 (10% oplossing)
Bevat:   oppervlakte-actieve stoffen, 
   hardheidsbinders en alcohol

TEVAN TIPS
 Vloerbeschermers 
Naast een effectieve dagelijkse reiniging, is het belangrijk 
dat u uw vloeren beschermt tegen vuil en beschadigingen. 
Gebruik Floorline 3 of 4 voor het beschermen van uw 
vloer, zodat uw vloer langer mooi blijft.

 Vloerstrippers 
Wanneer beschermlagen beschadigd zijn, krijgt u uw 
vloer niet meer goed schoon. Gebruik Floorline 5 om 
oude beschermlagen te verwijderen, zodat u deze kunt 
vervangen met een nieuwe beschermlaag.

 Naspoelen met water 
Spoel na het reinigen altijd goed na met water. Hierdoor 
voorkomt u de opbouw van residuen en het achterblijven 
van losgekomen vervuiling.
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Dagelijkse reiniging Periodieke reiniging

50 ml product op 1 liter 
water

200 ml product op 1 liter 
water

Verzegelde vloeren Doseerunit 

40 ml product op 8 liter 
water

Gebruiksklaar ingesteld

Welk product u nodig heeft en hoe u dit product gebruikt, is afhankelijk van uw situatie. Als u niet het gewenste resultaat krijgt, kan het zijn dat u het 
product verkeerd toepast of een verkeerd product gebruikt. Wij komen daarom graag bij u langs om u te adviseren.
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