
Tevan R&V is een laagschuimende vloerreiniger, 
die speciaal ontwikkeld is voor het reinigen van 
sportvloeren. Verder is R&V een probleemoplosser voor 
het verwijderen van hardnekkige vlekken. R&V kan 
zowel machinaal als handmatig gebruikt worden en is 
toepasbaar op alle waterbestendige materialen.

VLEKKEN EN GUMMISTREPEN VERWIJDEREN
1. Giet R&V onverdund op de vlek
2. Laat het product 5 minuten intrekken
3. Schrobben met een schuurspons
4. Naspoelen met water en nadrogen

SPORTVLOEREN REINIGEN
1. Doseer het product in een schrobzuigmachine
2. Schrob de vloer
3. Eventueel Anti-Foam toevoegen
4. Naspoelen met water en droogtrekken

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Verwijdert snel en effectief hardnekkige 
 vlekken en strepen
• Sterk ontvettend
• Licht geparfumeerd
• Volledig biologisch afbreekbaar

SPECIFICATIES
pH-waarde:  10,5 (10% oplossing)
Bevat:   oppervlakte-actieve stoffen, silicaten, 
   alcohol, hardheidsbinders

TEVAN TIPS
 Gummistrepen op sportvloer 
Gebruikt u R&V om uw sportvloeren te reinigen, maar 
krijgt u gummi strepen niet goed weg? Gebruik R&V dan 
onverdund en schrob de strepen eenvoudig weg. 

 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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Lichte vervuiling Zware vervuiling

100 ml product per 10 
liter water

1 liter product per 10 liter 
water

Probleemoplosser Doseerunit 

Onverdund 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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