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TEVAN® FLOORLINE 2

Het product
Tapijt-/ textielreiniger met geurbinder. Tevan® Floorline 2 is te gebruiken op alle soorten 
tapijt volgens de sproei-extractiemethode. In combinatie met een tapijtreiniger zorgt de 
diepreinigende werking ervoor dat vervuiling via de vezels naar het oppervlakte trekt 
om verwijderd te kunnen worden. 

Ook geschikt voor het reinigen van andere vormen van textielbekleding zoals 
bijvoorbeeld gestoffeerd meubilair.

Eigenschappen
• Zeer goede reinigende eigenschappen
• Voorzien van geurbinder
• Door de unieke samenstelling hecht het (restant) product niet aan het tapijt,

waardoor een snelle herbevuiling wordt voorkomen
• Neutraal product, dus geen kleuraantasting
• Laagschuimend
• Fris geparfumeerd
• Biologisch afbreekbaar.

Dosering & Gebruik
1:10 / 1: 50

• Sproei-extractie-methode 30 tot 90 ml per liter water.
• Handmatige methode: 50ml op 500ml water.

Sproei-extractie-methode: Dosering afhankelijk van de mate van vervuiling, 30 tot 
90ml Tevan® Floorline 2 per liter water. De optimale reinigingstemperatuur bedraagt 
40°C. Na reiniging het tapijt laten drogen. Eventuele restanten reinigingsmiddel zijn 
later met een stofzuiger te verwijderen. 

Handmatige methode: Dosering 50ml op 500ml water. Vlek/vervuiling insproeien 
met product. Tevan® Floorline 2 enkele minuten in laten werken en stof/tapijt eventueel 
licht mechanisch reinigen. Overtollig product en vuil verwijderen met schone spons of 
sopdoek. Stof/tapijt laten drogen. Eventuele restanten reinigingsmiddel na opdrogen 
met stofzuiger verwijderen.

Vloerproducten

Textiel- tapijtreiniger

Artikelnummers & verpakkingseenheden
3145032 Tevan® Floorline 2 4 x 5 ltr. (Doos)

Vloerproducten

Floorline 1 Floorline 2 Floorline 3 Floorline 4 Floorline 5

Gerelateerde producten
Tevan® Floorline 2 is een tapij-/ textielreiniger uit de Tevan® Floorline productlijn 
vloerreinigingsmiddelen en vloerbeschermers. Voor elke toepassing zijn oplossingen 
met specifieke eigenschappen tegen de mate van vervuiling, neem hiervoor altijd 
contact met ons op voor advies.

Geproduceerd door Tevan® BV • Edisonweg 19, 4207HE Gorinchem • +31(0)183-621799 • www.tevan.com • www.tevanshop.com • info@tevan.com

Pagina 1 van 2

• All type
waterbestendige
vloeren

• Tapijt
• Textiel
• Bekleding
• Met geurbinder

• Vloerbeschermer
• Linoleum
• Kunststof
• Rubber
• Gelakt 

houtparket
• Natuursteen

• Vloerbeschermer
• Linoleum
• PVC
• Vinyl
• Houtparket
• Natuursteen

• Stripper
• Linoleum
• PVC
• Rubber
• Marmer
• Kalkhoudende

steensoorten
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Opslag & Transport
  Vorstvrij bewaren.

CLAUSULE
Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot uitstekende resultaten komen.
Aan gezien het product echter buiten onze controle in voorraad is en verwerkt wordt, wijzen wij elke aansprakelijkheid 
af met betrekking tot de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan door het gebruik.
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Tevan® Floorline 2

Advies
Elke situatie is uniek en heeft bepalende factoren voor de toe te passen producten. Onze productspecialisten 
adviseren u graag om de beste resultaten voor uw toepassing te garanderen. Neem bij twijfel of een specifieke 
uitdaging altijd contact met ons, we zijn u graag van dienst.

Doseren = besparen
Door gebruik te maken van een Tevan® multimix doseerunit heeft u altijd de juiste 
gebruiksklare oplossing. De doseerunit wordt afgesteld op uw specifieke situatie. 
U gaat besparen op productgebruik, overdoseren is verleden tijd. Ook geschikt voor  
1:1 dosering.

Uw doseerunit wordt gepersonaliseerd naar de producten welke u 
gebruikt, ook kan de doseerunit van uw eigen logo worden voorzien.

Specificaties
wit, opaal

anionogene en niet-ionogeneoppervlakteactievestoffen,acry-
laat-copolymeer, geurbinder, conserveer-middel.

pH (20°C): 7,4 (10% oplossing)
Sg (20°C): 1,01 g/ml

Vloerproducten

Uiterlijk :

Bevat :

PH waarde :
Soortelijk gewicht                        :


