
Tevan Floorline 4 is een vloerbeschermer op basis van 
polymeren. Floorline 4 is geschikt voor waterbestendige 
vloeren, zoals bijvoorbeeld linoleumsoorten, PVC, vinyl, 
houtparket of (natuur)steen. Floorline 4 is zeer geschikt 
voor intensief belopen vloeren, zoals in scholen of 
instellingen. Floorline 4 geeft een mooie zijdeglans aan 
uw vloer.

VLOERBESCHERMING
1. Verwijder oude beschermlagen met Floorline 5
2. Zorg dat het hele oppervlak schoon, droog en 
 pH neutraal is
3. Breng Floorline 4 onverdund aan met een 
 schuimrubberen wisser
4. Verdeel gelijkmatig als dunne laag over het 
 vloeroppervlak
5. Laat 30 tot 60 minuten drogen
6. Breng een tweede laag aan

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Vrij van zink en andere metalen
• Bevat geen polyurethaan
• Geeft een zijdeglans effect
• Zeer slijtvast en duurzaam
• Opwrijfbaar
• Goede anti-slip eigenschappen

SPECIFICATIES
pH-waarde:  7,8
Bevat:   acryl copolymeer met poly-etheen 
   additieven

TEVAN TIPS
 Eerst reinigen, dan beschermen 
Het is belangrijk om een vloer eerst te reinigen, voordat u 
een beschermlaag aanbrengt. Doet u dit niet, dan komt de 
vervuiling tussen de vloer en de beschermlaag en is deze 
niet meer te verwijderen zonder de vloer te strippen.

 Onderhoud van uw vloer 
Na het aanbrengen van Floorline 4 is het belangrijk 
dat u uw vloer onderhoudt. Doe dit door regelmatig te 
stofzuigen en een dagelijkse natte reiniging uit te voeren.
 
 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.
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Vloerbescherming

Gebruiksklaar – 200 ml 
product per 10 m2

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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