
Omschrijving
Onderhoudsspray voor beschermde en onbeschermde vloeren. Kan worden gebruikt bij 
zowel lage als hoge snelheid eenschijfsmachines (165-1200 rpm).

Eigenschappen
• Hoogglans polijstspray

• Aangename frisse geur

• Kan worden gebruikt in combinatie met elk type polijstmachine (lage of hoge snelheid)

• Bevat O.N.T. geurneutralisatie technologie

Voordelen
• Effectieve reiniging en onderhoud voor harde vloeren in één stap

• Herstelt versleten en beschadigde vloeren en zorgt voor een egale hoogglans toplaag

• Droogt zeer snel en kent geen beperkingen bij vloeronderhoud

• Kan direct gebruikt worden op de meeste onbeschermde vloermaterialen en in 
combinatie met alle eenschijfsmachines (lage en hoge snelheid), voor eenvoudige 
reiniging en voor bescherming van de vloer

• Neutraliseert onaangename geurtjes

Gebruiksaanwijzing

Dosering
DI Over Drive is gebruiksklaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de 
tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert 
schadelijke gevolgen voor het milieu.

Toepassing
Gebruik een rode pad bij 175-300 rpm of een hoge snelheid polijstspray pad bij  
1000-1500 rpm machines. Stofwissen. Spray per keer in een kleine ruimte en polijst  
tot de vloer schoon, droog en glanzend is. Draai pad om of gebruik indien nodig een 
nieuwe pad.
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Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad 
(SDS). https://sds.sealedair.com/.

Alleen voor professionele gebruikers/specialisten. Bewaar in de originele, gesloten verpakking en bescherm tegen extreme temperaturen. 
Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen onder 5°C.

Gebruik
Niet verdunnen of mengen met andere producten. Zodra de pad geen vuil meer opneemt (in geval van extreme vervuiling of op grote 
oppervlakken), draai de pad om of gebruik een nieuwe pad. Pad reinigen: week vuile pads ’s nachts in een 2% stripperoplossing 
(bijvoorbeeld Jontec Futur). Spoel vervolgens grondig en laat drogen.

Milieu informatie
De oppervlakte-actieve  stoffen die in dit product worden gebruikt zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eis van 
EG richtlijnen 73/404/EEC en 73/405/EEC en latere wijzigingen.
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Technische gegevens

Platform Artikelnummer
Omschrijving/
Verpakking Gebruiksklaar Uiterlijke kenmerken

pH waarde 
(onverdund)

pH waarde 
(verdund)

Relatieve dichtheid 
(20°C)

Standaard 
concentraat

7516773 DI Over Drive 6 x 0.75 L Gebruiksklaar - 100% boven 1000 
rpm: 50%

Witte, heldere 
vloeistof

=8 =8 0.99 g/cm³
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