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TEVAN® FLOORLINE 3

Het product
Geconcentreerde vloerreiniger met reinigende en beschermende eigenschappen. 
Tevan® Floorline 3 is te gebruiken als reiniger en/of beschermer, afhankelijk van de 
gekozen dosering. 

Geschikt voor alle waterbestendige vloeren zoals linoleumsoorten, diverse 
kunststoffen, rubber, (gelakt) houtparket, (natuur)steen, enz. 

Tevens te gebruiken als sprayreinigingsmiddel.

Eigenschappen
• Multifunctioneel product 
• Eenvoudig in gebruik 
• Het wasgedeelte bevat een zuivere carnabau-was 
• Reinigend en glansgevend in één behandeling 
• Geeft een mooie glans na opdrogen, zonder op te wrijven 
• Zeer loopbestendig 
• Toepasbaar als sprayreiniger 
• Verwijderbaar met Tevan® Floorline 5.

Dosering & Gebruik
1:20 / 1:100

• Als vloerbeschermer: onverdund. 
• Als reinigend onderhoudsmiddel: 100 - 500ml op 10 liter water. 
• Als sprayreiniger: 1 tot 5 maal verdunnen met water.

Als vloerbeschermer: Het oppervlak dient schoon te zijn. Bij de eerste behandeling 
Tevan® Floorline 3 onverdund toepassen. Op de vloer aanbrengen met een mop. Vloer 
niet naspoelen en laten drogen. 

Als reinigend onderhoudsmiddel: Bij regelmatige toepassing kan een verdunning 
worden toegepast van 100-500ml op 10 liter water. 
Te gebruiken in schrobzuigmachine of volgens de mopmethode. 

Als sprayreiniger: 1 tot 5 maal verdunnen met water. Voor dagelijkse reiniging van 
behandelde vloeren kan Tevan® Floorline 1 gebruikt worden. 

Tevan® Floorline 3 kan eenvoudig worden verwijderd met Tevan® Floorline 5.

Vloerproducten

Vloerreiniger / beschermer

Artikelnummers & verpakkingseenheden
2145001 Tevan® Floorline 3 4 x 5 ltr. (Doos)

Vloerproducten
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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 3

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.

Gerelateerde producten
Tevan® Floorline 3 is een geconcentreerde vloerreiniger en beschermer 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.

Specificaties
geel opaal

8% vaste stof: oppervlakteactieve stoffen, carnabauwas, acryl-
was.

pH (20°C): 8,6
Sg (20°C): 1,01 g/ml

Vloerproducten

Uiterlijk :

Bevat :

PH waarde :
Soortelijk gewicht :

Floorline 1 Floorline 2 Floorline 3 Floorline 4 Floorline 5

• All type
waterbestendige
vloeren

• Tapijt
• Textiel
• Bekleding
• Met geurbinder

• Vloerbeschermer
• All type

waterbestendige
vloeren

• Linoleum
• Kunststof
• Rubber
• Gelakt

houtparket
• Natuursteen

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

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

steensoorten


