
Vloeronderhoud 
 

 

Productnaam  VITRO BASE Basis kristallisator voor sealen en polijsten 

 

Algemene beschrijving : 
 

Dit product is gemaakt op basis van minerale zuren om het  
kristalliseren en het aanhechten te bevorderen teneinde de 
levensduur van de vloer te verlengen.  
Reinigt doorlopend en bedekt de poreusheid. 

Eigenschappen : 
 

Reinigt, sealt en beschermt, maakt het eenvoudiger om 
marmer, terrazzo, mozaïek etc. met een roterende machine of 
staalwol te bewerken. 
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GENERAL HEALTH REGISTER FOR 
FOODS: 37-00000271/M 
 

Company certified by BVQI: 

No ESPMDD006325/ISO 14001 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

           

Verpakking :    
                                 
TSTV006 : 4 Liter container – verpakt per 4 stuks 
 

Waarschuwing : 
Door zijn hoge zuurgraad moet dit product zorgvuldig 
behandeld worden en moet het spetteren op de huid of in de 
ogen te allen tijde voorkomen worden, alsmede het langdurig 
gebruik van dit product. Wanneer lang met dit product gewerkt 

wordt kan FLUOROSIS ontstaan, welke mogelijk 
HYPOCALCEMIA veroorzaakt. Wanneer dit product ingeslikt 
wordt neem direct contact op met de 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. 

 

Technische data :   
Mogelijkheden :  Zuur oplossing van kristalliserende en 
sealende elementen die de levensduur en de aanhechting op de 
vloer bevorderen. Bevat een hoge concentratie bescherming 
gevende minerale zuren. 
  

Specificaties :   

Uiterlijk Vloeistof 

Kleur Blauw 

Geur Karakteristiek 

PH (20º)    3 (bij benadering op papier 
strips) 

Dichtheid 1.120 – 1.140 Gr/cc. 

Oplosbaarheid in water Totaal 

Actief materiaal 17-19% Fluorosilicate 
 

Samenstelling : Magnesium Fluorosillicate en fosforzuur 

Veiligheid en gebruik : 
 

Bevat MAGNESIUM FLUOROSILICATE. Giftig wanneer ingeslikt wordt. Slik niet in. In geval van ongeluk of onveiligheid, of wanneer 
u zich niet lekker voelt worden bij het gebruiken van dit product, raadpleeg onmiddellijk de huisarts en wanneer mogelijk laat het 

label van dit product zien. Bewaar dit product in een afgesloten ruimte en buiten bereik van kinderen. Voorkom contact met de 
huid en/of de ogen. Draag gepaste beschermende kleding en handschoenen.  
Material Safety Data Sheet is te downloaden van www.tripleclean.nl en/of www.thomil.com. 
Dit product wordt alleen verkocht aan professionals. 

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

