
Vloeronderhoud 
 

 

Productnaam  COVER Sealer voor absorberende vloeren 

 

Algemene beschrijving : 
 

Dit product is een emulsie, gebaseerd op acryl polymeren om 
zeer absorberende vloeren te sealen zoals cement, linoleum,  
klei etc. Is geschikt voor zowel harde als zachte vloeren 

Eigenschappen : 
 

Dit product is speciaal samengesteld voor poreuze vloeren en 
geeft een hoge mate van bescherming. 

     gevarenpictogram                   Gebruikspictogram 
 

                                                                         
                                                                                             

GENERAL HEALTH REGISTER FOR 
FOODS: 37-00000271/M 
 

Company certified by BVQI: 

No ESPMDD006325/ISO 14001 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

 

           
Biologische afbreekbaarheid ≥ 90% vlgs.: 

Regulation 648/20047CE 

Verpakking :    
                                 
TSPR026 : 4 Liter container – verpakt per 4 stuks 
 

Waarschuwing : 
 

In geval van inslikken of ongeval, 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 :  
 

Verwijder eerst alle vuil en stof van de te behandelen vloer. 
Wanneer de vloer schoon en droog is, breng dit product direct 
aan met de hand, mop of was gereedschap. 
Breng minstens twee lagen aan met een tussenpoos van 
minimaal 30 minuten. 
Voor extreem poreuze vloeren is het aan te bevelen eerst een 
aparte seal laag aan te brengen, verdun 1:1 met water, en 
daarna pas de gewenste hoeveelheid lagen aanbrengen met 
een tussenpoos van 30 minuten elk. Het onderhoud van de 
vloer kan gedaan worden met elk soort neutrale 
oppervlaktereiniger, handmatig of schrobmachines. 
 

Technische data :  
  
Mogelijkheden :  Hardheid en schuren voorkomende sealer op 
basis van acryl. Snel hardheid resultaat. Goede aanhechting, 
Goede helderheid 
 

Specificaties :   

  

Uiterlijk Vloeistof 

Kleur Wit 

Geur Karakteristiek 

PH (20º)    8.0 +/- 0.5 

Dichtheid (20º)    1.020 +/- 0.005 gC/CC 

Droog residu 21 +/- 0.5% 
 

Samenstelling : Acryl polymeren, plastificeerder en 
coalescings (samensmelters) 

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. 
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