
STYCCOCLEAN SOLVENT is een sneldrogend, onbrandbaar oplosmiddel voor 
het verwijderen van verontreinigingen zoals vet en olie van de rug van vloerbedekkingen 
en accessoires voorafgaande aan het installeren van een vloer. Helpt bij het verwijderen 
van bepaalde lijmen van tapijtruggen en ruggen van andere soorten vloerbedekking.

STYCCOCLEAN SOLVENT is geschikt voor de meeste soorten tapijt en 
vloerbedekking, wandbekleding, trapneusprofielen enz van linoleum, rubber,  
vinyl en metaal. Ook geschikt voor het schoonmaken van gereedschap na gebruik.

APPLICATIE
Schoonmaken van vloeren en accessoires – Bevochtig een doek et het reinigingsmiddel 
en wrijf het te reinigen oppervlak tot allevervuiling is verwijderd. Gebruik niet te veel 
reinigingsmiddel op rubber, linoleum, vinyl of accessoires want dit kan beschadiging 
veroorzaken. Laat bij het reinigen van de rug van vloerbedekkingen of accessoires, 
al het reinigingsmiddel verdampen voordat met de vloerinstallatie wordt begonnen.

Lijm verwijderen van tapijt – Breng het reinigingsmiddel voorzichtig met een doek aan 
tot de lijm zacht is. Daarna de lijm verwijderen met een kleine harde borstel. Pas er voor 
op dat de zachte lijm niet verder het tapijt in wordt gewreven. Bij het reinigen van een 
groot oppervlak dient een vochtig gemaakte doek op de lijm te worden gelegd. Bedek 
met een kom, aluminiumfolie of plastic om het verdampen van het reinigingsmiddel 
tijdens het zacht worden van de lijm te vertragen. Het kan nodig zijn het oppervlak nog 
een keer te behandelen. 

VOORZORGSMAATREGELEN
Bij langdurig contact kan STYCCOCLEAN SOLVENT de vloerbedekking beschadigen. 
Voor gebruik uitproberen om er zeker van te zijn dat het reinigingsmiddel het materiaal 
niet beschadigd en er geen kleurverschil zal optreden. Niet gebruiken op asfalt, beton of 
andere ondergronden die kwetsbaar kunnen zijn bij gebruik van dit reinigingsmiddel. Dit 
product mag niet in de voegen tussen vloertegels komen. Niet op een warm oppervlak 
of gloeiende voorwerpen aanbrengen.

GEREEDSCHAP
Schoonmaken met een absorberende witte doek. Kleine harde borstel.

BEWAREN
Bewaren bij een temperatuur tussen 5 - 30°C. Beschermen tegen vorst.

HOUDBAARHEID
12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

VERPAKKING
Blik van 500ml

PRODUCT INFORMATIE

INTRODUCTIE

STYCCOCLEAN SOLVENT
Ontvetter en Reinigingsmiddel

KENMERKEN
• Sneldrogend
• Niet brandbaar
• Makkelijk aan te brengen
• Verwijdert vet, olie en bepaalde lijmen

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Dit product is geclassificeerd. Raadpleeg 
vóór gebruik het relevante veiligheidsblad en 
volg de adviezen op. Deze zijn te vinden op 
www.f-ball.nl of kunnen worden aangevraagd 
bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. 
Neem contact op met onze technische 
adviseurs om er zeker van te zijn dat u 
het juiste product hebt gekozen en dat 
dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten 
van F.Ball of voor technisch advies kunt 
u contact opnemen met:

F. Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Email: informatie@f-ball.nl
www.f-ball.nl
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