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APP FloorCleaner 
 

Geconcentreerde zeepoplossing. 
 

Product informatie 
 
APP FloorCleaner is een vloerreiniger voor reiniging en onderhoud van minerale 

vloeren die behandeld zijn met ThéfAPP Floor Protect. APP FloorCleaner is een 
heldere watergedagen zeepoplossing, zonder synthetische wasemulsies.  
APP FloorCleaner is een vloerreiniger die de waterafstotende eigenschappen van 

ThéfAPP Floor Protect versterkt. APP FloorCleaner is daarmee een wezenlijk 
onderdeel van het ThéfAPP Taylormade System.  

 
 

Werking 
 
APP FloorCleaner reinigt en beschermt in één behandeling. Het oppervlak wordt 

in combinatie met ThéfAPP Floor Protect sterk water- en vuilafstotend, wat 
toekomstige reiniging vergemakkelijkt. 

Net als ThéfAPP Floor Protect, wordt het oppervlak niet afgesloten door APP 
FloorCleaner en kan blijven ‘ademen’. APP FloorCleaner is gebruiksvriendelijk, 
flexibel en kosteneffectief. APP FloorCleaner kan een kleur verdiepend effect 

laten zien. 
 

 

Ondergrond 
 
APP FloorCleaner is voor bescherming, reiniging en dagelijks onderhoud van alle 
soorten steen (marmer, kalksteen, leisteen, graniet, beton en terrazzo). APP 

FloorCleaner kan ook met succes worden gebruikt op geglazuurde en 
ongeglazuurde vloeren van kunststeen zoals tegels, vloertegels, terracotta, 

porselein, PVC vloeren, geoliede houten vloeren en linoleum was-vloeren. 
 
 

Uitvoering 
 

Let op: Als na reiniging een film op het oppervlak ontstaat is dit een overschot. 
Dit kan na opdrogen resulteren in blijvende donkeren vlekken en dient dus direct 

te worden afgenomen met heet water.  
Het is sterk aan te raden een proefzetting uit te voeren teneinde het verbruik, de 
werking en het esthetisch resultaat van APP FloorCleaner goed vast te kunnen 

stellen. 
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Gereedschap en afvalverwerking 

 
Apparatuur dient na gebruik met APP FloorCleaner te worden gereinigd met 

water. Gebruikt materiaal (zoals lege verpakkingen, emmers, poetslappen, 
kwasten, rollers e.d.) kunnen als normaal bedrijfsafval worden beschouwd en 
worden afgevoerd. Vloeibare resten mogen met ruim water op het riool worden 

geloosd. 
Het is raadzaam dat u contact opneemt met de verantwoordelijke autoriteiten of 

goedgekeurde afvalverwijdering bedrijven die u hierin kunnen adviseren. 
 

Product eigenschappen 
 
Omschrijving:   Amino-alcohol gestabiliseerde zeepoplossing.  

Uiterlijk:     Laag viskeuze vloeistof. 
Kleur:     Geel/bruin. 

Geur:     Amandelachtige, zoete geur. 
Viscositeit:     1 - 2 mPas bij 20˚C. 
pH waarde:    ca. 9 

Kookpunt:     100°C 
Vlampunt:    Geen 

Soortelijk gewicht:   ca. 1.0  
Brandbaarheid:  Niet brandbaar; geeft geen schadelijke gassen af 

bij verbranding. 
Explosiegevaar:  Geen 
Droogtijd:  Bij 20°C en 65% RLV, circa 1 uur. 

Oplosbaarheid in water: Volledig, maar de houdbaarheid van het water-
verdunde product is 24 uur. 

Dampdoorlaatbaarheid:  Dampdoorlatend 
Duur functionaliteit: 1-2 weken, afhankelijk van vervuilingsfrequentie 

en verwering van de ondergrond. 

Verbruik/verdunning: 10 ml tot 100 ml per liter (afhankelijk van de 
vervuiling). Toevoegen aan heet kraanwater. 

% VOS:    < 1%(m/m) 
 
 

Veiligheidsinformatie 
 

APP FloorCleaner is niet brandbaar en kan geen gevaarlijke gassen afgeven bij 
verbranding. APP FloorCleaner heeft een gevarenlabel, namelijk irriterend voor 

de huid en in de ogen. Spoelen met water is in de meeste gevallen voldoende. 
Indien irritatie aanhoudt, kan een arts gewaarschuwd worden. Bij inslikken geen 
braken opwekken, maar water drinken. Bij inname van grote hoeveelheid een 

arts raadplegen en hem de verpakking of dit etiket tonen. Werk bij voorkeur in 
een goed geventileerde ruimtes. Buiten bereik van kinderen bewaren.  
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Voor meer informatie bekijk het productveiligheidsblad (MSDS). Lees dit altijd 

voor gebruik van APP FloorCleaner. APP FloorCleaner heeft geen ADR Transport 
code. 

 

Productie, Transport & Opslag 

 

APP FloorCleaner wordt volgens ISO 9001 geproduceerd en is UFI geregistreerd. 
APP FloorCleaner wordt geleverd in cans van 5, 10 en 25 liters en in flessen van 

0,5 en 1 liter. APP FloorCleaner kan opgeslagen worden tot 2 jaar na de 
productiedatum. Opslag dient plaats te vinden in een droge afgesloten omgeving 

bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C. APP FloorCleaner mag onder geen 
beding nat worden. APP FloorCleaner verliest zijn werking 24 uur nadat het 
gemengd wordt met (heet) water. Water-verdunde oplossingen kunnen dus niet 

bewaard worden. Cans en flessen met APP FloorCleaner kunnen na verloop van 
tijd enigszins vervormen. Dit is op te lossen door de dop open te draaien en de 

can of fles enkele uren te laten ‘luchten’ alvorens deze weer goed dicht te 
draaien. 
 

 

Bedrijfsinformatie 

 
Naam: APP All Protect B.V.  

Adres:  Het Riet 9 
Postcode: 5431 NL  
Plaats: Cuijk 

Telefoon: 0485 315621 
Fax:  0485 313703 

E-mail: info@appallprotect.nl 
Web:     www.app-protect.com 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
De informatie in dit product informatieblad is gebaseerd op onze ervaring en testen. Het 
vertegenwoordigd de recentste informatie beschikbaar ten tijden van druk, maar is geen garantie 
van juistheid van wat er staat of wordt beweerd, nog wordt verantwoordelijkheid genomen 
waarvoor deze informatie gebruikt wordt. APP behoudt het recht om deze informatie parameters 

ten alle tijden te wijzigen zonder notificatie. 
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