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TEVAN® FLOORLINE 4

Het product
Vloerbeschermer op basis van polymeren. Tevan® Floorline 4 is geschikt voor 
waterbestendige vloeren zoals linoleumsoorten, diverse kunststoffen waaronder PVC/
vinyl, houtparket, (natuur)steen, enz. 

Zeer geschikt voor intensief belopen vloeren, zoals in scholen en instellingen. 

Geeft een mooie zijdeglans na gebruik.

Eigenschappen
• Metaalvrij; bevat geen zink of andere metalen 
• Bevat geen polyurethaan 
• Geeft een zijdeglans effect 
• Is zeer slijtvast en duurzaam 
• Opwrijfbaar 
• Goede anti-slip eigenschappen.

Dosering & Gebruik
Gebruiksklaar.

Bij aanvang: Vooraf oude beschermlagen verwijderen met Tevan® Floorline 5. Het 
gehele oppervlak moet helemaal schoon, droog en pH neutraal zijn. 
Tevan® Floorline 4 onverdund handmatig met een lamsvel of schuimrubberen wisser 
gelijkmatig als dunne laag over het vloeroppervlak verdelen. Na 30-60 min. drogen, 
een tweede laag aanbrengen. 

Productverbruik circa 0,2* liter per 10 M2 per laag. (*afhankelijk van poreusiteit van de 
vloer). 

Dagelijks onderhoud: Stofzuigen of stofwissen met electrostatische doeken of olie-
geïmpregneerde doeken. De natte reiniging d.m.v. schrobzuigmachine of (vlak)mop 
uitvoeren met Tevan® Floorline 1. 

Periodiek onderhoud: Tevan® Floorline 4 is opwrijfbaar met een highspeed machine 
(toerental min. 300) en een zachte pad. Op een schone vloer kan een nieuwe laag 
Tevan® Floorline 4 aangebracht worden zonder vooraf volledig te strippen.

Vloerproducten

Vloerbeschermer op polymeerbasis

Artikelnummers & verpakkingseenheden
3145034 Tevan® Floorline 4 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 4

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 4 is een vloerbeschermer op polymeerbasis 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
witte, melkachtige vloeistof

acryl copolymeer met poly-etheen additieven.

pH (20°C): 7,8 (10 % oplossing).
Sg (20°C): 1,02 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


