
Bendurol forte 
Stripper voor Linovloer. 

ONDERHOUDSSYSTEEM
Toepassing:

Krachtige stripper voor verwijdering van alle was- 

en polymeerlagen zoals Statin Star en Gemstar 

laser. Te gebruiken op alle soorten vloer, bijzonder 

geschikt voor linoleum en rubber. 

Bevat ingebouwde schuimremmers dus ook voor 

gebruik in schrobzuigmachines. 

Gebruiksaanwijzing: 

De oplossing gelijkmatig over de vloer verdelen en 

10 min. laten inwerken. 

Machinaal schuren vergemakkelijkt het verwijderen 

Vloer niet laten opdrogen, wij raden u aan om 

kleine oppervlakken per keer te behandelen. 

De losgeweekte beschermlaag opzuigen met 

waterzuiger of automaat en naspoelen. 

Indien nodig de behandeling herhalen. 

Dosering:

Gebruik een maatbeker: Afhankelijk van de 

vervuiling of type beschermfilmlaag: 

Gebruik 1 à 2,5 liter per 10 liter koud water. 

Voor normale bevuiling of reiniging met schrob-

automaat gebruik: 200 à 500 ml per 10 liter water.

Dit blad is opgesteld met gegevens MSDS-& technische 

fiche ECOLAB Bendurol forte 
Na de product risico-evaluatie uitgevoerd door de   

Euroclean Interne preventiedienst.

pH 10,3

MILIEU

* Aanbevolen opslagtemperatuur -5 en 40° C.  

   Niet samen opslaan met levensmiddelen of zuren. 

* De oppervlakteactieve stoffen in het product zijn 

biologisch afbreekbaar volgens de vereiste van de 

verordening betreffende detergentia 648/2004/EG. 

* Bij accidenteel vrijkomen van grote hoeveelheden  

   maatregelen nemen om uitbreiding te vermijden. 

* Verwijdering product: Kleine hoeveelheden met   

   veel water wegspoelen; grote hoeveelheden via   

   speciaal afval collectant meegeven. 

* De totaal lege verpakking kan via de reguliere   

   ophaaldienst worden meegegeven.

VEILIGHEID
  Risico’s- & Veiligheidszinnen. (R & S) 

Geen

EHBO 

Inademing: Bij inademing in de frisse lucht brengen. 

Inslikken: Zet niet aan tot braken tenzij medisch 

personeel aangeeft dat dit wel moet. Bij inslikken 

mond met water spoelen (alleen als de persoon bij 

bewustzijn is) raadpleeg een arts en toon het etiket. 

Huidcontact: Spoel de verontreinigde huid met veel 

water, trek de verontreinigde kledij/schoenen uit.  

Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. 

Oogcontact: Onmiddellijk spoelen met overvloedig 

water (minstens 10 minuten) indien irritatie optreedt 

een arts raadplegen. 

Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s) 

Handschoenen (latex / nitril ) dragen is  

verplicht ook tijdens het reinigen met de   

gebruiksoplossing. 

Antigifcentrum   Tel +32 70 / 245.245

Dit product is niet als gevaarlijk geclassificeerd volgens 

de EU wetgeving. 


