
Vloeronderhoud 
 

 

Productnaam  BRILLOWAX CLEAR  
Helder, zwart en rood; oplossende en anti slijtage was 

 

Algemene beschrijving : 
 

Dit product is gemaakt op basis van kwalitatief hoogstaande 
wassoorten en polymeren. Zelf schijnend en antislip. Kan de 
helderheid herstellen wanneer deze in de te behandelen vloer is 
afgesleten. Er zijn 3 soorten van deze was beschikbaar: helder, 
rood en zwart. 

Eigenschappen : 
 

Geschikt voor allerlei soorten vloeren, met uitzondering van 
parket, hout en/of kurk. Onverdund of verdund met water aan 
te brengen en geeft een grote mate van bescherming en 
helderheid op de te behandelen vloer aan. 

     gevarenpictogram                   Gebruikspictogram 
 

                                                         
                                                                                             

GENERAL HEALTH REGISTER FOR 
FOODS: 37-00000271/M 
 

Company certified by BVQI: 

No ESPMDD006325/ISO 14001 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

 

           

Verpakking :    
 
Helder :  TSTP006 : 4 Liter container – verpakt per 4 stuks 
Rood    :  TSTP026 : 4 Liter container – verpakt per 4 stuks 
Zwart   : TSTP046 : 4 Liter container – verpakt per 4 stuks 
 

Waarschuwing : 
 

In geval van ongeluk of onveiligheid raadpleeg huisarts 

Bewaren en opslag : 
 

Houd in originele verpakking goed gesloten. Bewaar dit product niet in de buurt van intensieve hitte of kou. Voorkom bevriezing. 
Niet in directe zonlicht bewaren. 

Gebruikersinstructie :  
 

Bewerk de te behandelen vloer eerst voor met  een THOMIL 
VLOER STRIPPER, om vuil en oude waslagen en/of kristallisatoren 
te verwijderen. Droog de vloer voordat dit product aangebracht 
wordt. Breng aan per 2 m2. Gebruik roterende machine met staalwol 
totdat de gewenste reinheid, sealing en helderheid daar is. 
Wanneer meer helderheid gewenst is, behandel de vloer voor een 
tweede keer met een verdunde samenstelling. Om meer helderheid 
te verkrijgen gebruik een mop met THOMIL POLISH of THOMIL 
POLISH RENOVATOR C-100. 

 

Technische data :  
 

  
Mogelijkheden: polijstmiddel welke ruimschoots aanwezig is in 
dit middel. Gebruik puur of verdund. Antislip. Zelf schijnend, 
anti-slijtend. 
  

Specificaties :   

  

Uiterlijk Vloeistof melkachtig 

Kleur Helder, Rood en Zwart 

Geur Karakteristiek 

PH (20º)    7.5 +/- 0.5 

Dichtheid 1.005 +/– 0.005 Gc/cc. 

Droog residu 10 +/- 0.5% 

 
Samenstelling : polymeren, wassoorten, 
conserveringsmiddelen 

Veiligheid en gebruik : 
 

Slik niet in. Houd buiten bereik van kinderen.  
Material Safety Data Sheet is op verzoek verkrijgbaar, maar is ook te downloaden van www.tripleclean.nl of www.thomil.com. 
Middel is voor professioneel gebruik 

De technische afdeling van Thomil Profesional beantwoordt 
gaarne uw vragen omtrent dit product of het gebruik ervan. 
Telefoon  (+34) 91 6910263 Spaans / Engelstalig 

 
 
Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid, Spanje) 
www.thomil.com; profesional@thomil.com 

Distributeur voor Nederland : Triple Clean Nederland BV, 
Beatrixpark 22, 7101 BN  WINTERSWIJK.  
Telefoon : 0543-536226  e-mail : info@tripleclean.nl 
Website : www.tripleclean.nl      www.thomil.com 
 

 

 

NOTE: De garantie van Thomil en/of Triple Clean Nederland BV behelst alleen de kwaliteit van dit product. 
Thomil en/of Triple Clean Nederland BV kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ondeskundig en onjuist gebruik van dit product. 

mailto:profesional@thomil.com

