
Tevan Floorline 3 is een periodieke vloerreiniger 
gebaseerd op zuivere carnabauwas. Met Floorline 
3 stelt u groot vloeronderhoud uit en beschermt u 
uw vloer. Floorline 3 brengt een mooie, glanzende 
beschermlaag aan op alle waterbestendige vloeren 
(kunststof, linoleum, hout, steen, rubber). Floorline 3 
is in sprayvorm ook geschikt voor het repareren van 
beschadigingen in uw beschermlaag. 

VLOERBESCHERMING
1. Reinig eerst de vloer 
2. Gebruik Floorline 3 onverdund
3. Breng het product aan op de vloer met een mop
4. Laat het product opdrogen
5. Niet naspoelen met water

VLOERREINIGING
1. Doseer het product
2. Behandel de vloer met een mop
3. Naspoelen met water

VLOERREPARATIE
1. Doseer het product in een sprayflacon
2. Spuit product op beschadigde plekken
3. Laat product opdrogen
4. Niet naspoelen met water

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Multifunctioneel: zowel reinigen als beschermen
• Bevat zuivere carnabauwas
• Reinigend en glansgevend in één behandeling
• Ook geschikt voor reparatieonderhoud
• Zeer loopbestendig
• Geschikt voor reparatieonderhoud

SPECIFICATIES
pH-waarde:  8,6
Bevat:   8% vaste stof: oppervlakte-actieve stoffen, 
   carnabauwas, acrylwas

TEVAN TIPS
 Reparatieonderhoud 
Beschermlagen op vloeren slijten. Om er voor te zorgen 
dat uw vloer niet beschadigd en u deze nog goed schoon 
kunt maken, is het belangrijk dat u uw beschermlaag 
goed onderhoud. Door Floorline 3 te sprayen op de 
beschadigingen kunt u het aanbrengen van een nieuwe 
beschermlaag uitstellen.

 Dagelijkse vloerreiniging 
Floorline 3 is geschikt voor periodiek vloeronderhoud. 
Voor de dagelijkse reiniging van uw vloeren kunt u beter 
Oxsilive of Floorline 1 gebruiken.
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Vloerbescherming Reinigend onderhoud 

Onverdund 100 - 500 ml product op 
10 liter water

Sprayreiniger Doseerunit

200 – 500 ml product op 
1 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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