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Lecol CareCleaner OH-43 is een mild, huid- en materiaalvriendelijk geconcentreerd onderhoudsmiddel 
voor het wekelijks reinigen en onderhouden van parketvloeren. 
 
 
Toepassing 
 
Lecol CareCleaner OH-43 is geschikt voor gelakte parketvloeren, tegels, wanden, ramen, glas en 
kunststof vloeren. De beschermfilm die achterblijft is vrijwel onzichtbaar en is daardoor uitermate 
geschikt voor extreem matte vloeren zoals vloeren die gelakt zijn met Lobadur® WS 2K Invisible 
Protect A.T. Ook geschikt voor PVC, CV, polyolefine, kurk, linoleum, rubber, natuur- en kunststenen 
vloeren. 

 

Technische gegevens 
 
Droogtijd:  Ca. 60 minuten 
Materiaalverbruik:   Ca. 25 ml tot 1 liter op 10 liter water voor ca. 100 m2. 
Bevat:  Minder dan 5% niet-ionische tenside, geurstoffen, 

LINALOOL,METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 

pH-waarde:  Geconcentreerd ca. 7. 
Verpakking:  Doos à 12 flacons, 1000 ml/flacon. 
 
Let op: tegen vorst beschermen!! Buiten bereik van kinderen houden. 
 
 
Verwerking   
 
Eerst los vuil en stof met een stofzuiger verwijderen. Vervolgens het product goed schudden. 
 
Eerste onderhoud bij zwaar belaste vloeren: 
 
1 liter Lecol CareCleaner OH-43 aan 10 liter water toevoegen en met een uitgewrongen dweil of mop 
de intensief gereinigde laklaag vochtig afnemen. Na droging kan de vloer opgeboend worden. 
 
Regelmatig handmatig reinigen: 
50 ml Lecol CareCleaner OH-43 aan 10 liter water toevoegen en met een uitgewrongen dweil of mop 
de laklaag vochtig afnemen. Overgebleven vocht laten opdrogen. 
 
Machinaal reinigen: 
25 ml Lecol CareCleaner OH-43 aan 10 liter water toevoegen en met een schrob/zuig automaat de 
laklaag afnemen. Om overmatige schuimvorming in de vuilwatertank te vermijden kan LOBACARE® 
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Ontschuimer toegevoegd worden. De afzuiging dient uitgeschakeld te worden, zodat de 
restvochtigheid op de vloer kan drogen zodat een beschermende laag kan worden gevormd. 
 
Attentie: De vloer mag niet met teveel vocht behandeld worden. Het gebruik van teveel vocht in 
combinatie met een te lange inwerkingstijd kan bij parket en kurkvloeren opzwellingen veroorzaken. 
Intensief reinigen: Lecol CareCleaner OH-43 is weer te verwijderen met Lecol Remover OH-45.   
 
 
Gebruiksfrequentie 
 
Wekelijks. 
 
 
Bijzondere opmerking: 
 
Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad  
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