
LINAX complete

Hållbarhetsinformation

Duurzame ontwikkeling en
productie

EMAS:
■ Continue verbetering van

milieuprestaties
■ Jaarlijks

duurzaamheidsrapport
■ Energie- en waterbeheer
■ Social Fairness

DIN ISO 14001:
■ Continue vermindering

van afval en CO2-
emissies, daling
energie-, water- en
materiaalverbruik

DIN ISO 50001:
■ Continue verbetering

van energiebeheer:
prestaties, efficiëntie,
veiligheid, gebruik en
verbruik

A.I.S.E. - Charter:
■ Veilige en duurzame

productie van
schoonmaakproducten

DIN ISO 9001:
■ Continue verbetering

van procesbeheer en
klanttevredenheid

■ Vastgelegd systeem
kwaliteitsbeheer in
productontwikkeling en
productie

Ultra-krachtige stripper voor vloeren

■ Duurzaam ontwikkelde, ecologische reiniger

Veilige, milieuvriendelijke en krachtige reiniger

■ Gecertificeerd met Nordic Swan (551-038)
■ Volledig afzien van toxische en schadelijke stoffen
■ Overtreft andere producten bij lagere concentratie

Volledig biologische afbreekbaarheid
■ LINAX complete met al zijn ingrediënten zijn volledig biologisch afbreekbaar, zoals aangetoond in

een geaccrediteerde mineralisatietest conform OECD 302 B*
*Voor meer informatie, surf naar www.wmprof.com

Intensief gebruik van hernieuwbare bronnen - continue verbetering van
deherbruikbaarheidsscore

■ Productie met uitgebreid aanwenden van hernieuwbare grondstoffen en energie door gebruik –tot
100% - van hydroelektrische-, zonne-, en geothermische energie

■ Actief waterbeheer via de eigen installatie voor zoetwater- en afvalwaterbehandeling

Totale transparantie - volledige ingrediëntendeclaratie
<5% anionogene oppervlakteactieve stoffen (natriumalkylsulfaat), niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
(vetalcohol-EO-adduct), zeep (kokosnootolie)
Specifieke ingrediënten: aqua, glycolether

Traditionele Duitse kwaliteit – duurzaam ondernemen
■ Meer dan 25 jaar pionier in duurzame productontwikkeling
■ Slimme hygiëne-oplossingen voor rendabele groei
■ Trusted Brand

Professionele opleidingen en klantondersteuning voor duurzame oplossingen
■ Uitgebreide kennisoverdracht via gekwalificeerde consultants
■ Hygiëneplannen op maat en specifieke aanbevelingen om uw activiteiten en schoonmaakprocessen

te optimaliseren
■ Verhoogde servicewaarde en uitstekende bedrijfsreputatie



LINAX complete

Technische informatie
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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en vervuiling.
Volg onderstaande
instructies.
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l/l Grondige reiniging:

aanbrengen op de
vloer, max. 30m² in
één keer, 10 min laten
inwerken.

Reinig de vloer
met een éénschijfs
machine en een
geschikte pad of een
schrobber.

verwijder het vuil en
oude polymeerlagen
met behulp van een
waterstofzuiger.

Helemaal en grondig
schoon wrijven met
een afwasborstel.
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l/l Strippen: Geschikt:
Op de vloer spuiten
en behandelen met
een eenschijfsmachine
en een geschikte
vloerpad.

Ultra-krachtige stripper voor vloeren
■ Effectief ■ Snelle werking ■ Niet spoelen, klamvochtig wissen.

Productprofiel

■ LINAX complete is een ultra-krachtige stripper voor vloeren met Nordic SWAN certificatie en geschikt voor elk type
polymeer dispersie, en ook ideaal om LONGLIFE completete strippen.

■ LINAX complete werkt extreem krachtig ook  bij  hardnekkige onderhoudslagen of overdreven behandelde vloeren,
en kan ook worden ingezet op alkali-gevoelige vloeren.

■ Spoelen en neutraliseren van de vloer niet noodzakelijk, doch wel na opzuigen, klamvochtig nawissen, hetgeen tijd
en natuurlijke grondstoffen bespaart.

■ LINAX complete zorgt voor meer veiligheid dankzij anti-slipeigenschappen tijdens het strippen.
■ LINAX complete respecteert biologische cycli en  neemt de verantwoordelijkheid op tegenover de toekomstige

generaties.

Toepassingsgebied

■ LINAX complete is geschikt voor universeel gebruik op alle waterbestendige vloeren. Het is geschikt voor het strippen
van elastische vloeren zoals PVC, linoleum, rubber en andere speciale kunststofmaterialen, en ook voor speciale
harde vloeren zoals steen en verzegeld hout.

■ LINAX complete kan worden ingezet met de Spray-methode op geoliede, met was behandelde of verzegelde houten
vloeren.

■ Mag niet worden gebruikt op laminaat en kurk.
■ Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes.Zorg ervoor dat de ruimte tijdens en na het reinigingsproces goed

wordt geventileerd.

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften

Veiligheid: Product uitsluitend voor professioneel gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet mengen met
andere producten. Niet mengen met andere producten. Bij gebruik geschikte beschermende werkkledij dragen. Voor
nadere informatie, zie technisch informatieblad.
Opslag: Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container. Vorstgevoelig.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen in een speciale afvalcollector verzamelen. Een juiste dosis bespaart kosten en
brengt het milieu minder schade toe.

Verpakking

Artikelnr. 712655  2 x 5 L

pH-waarde 10

Uw vertrouwde partner


