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ONDERHOUDSADVIES M
 OXILON 200 NANO HYDRO

Dagelijks uit te voeren
Vegen
Verwijderen van vlekken met Bo’s Power Clean.

■
■

Periodiek* uit te voeren
Dweilen/moppen of schrobben met een schrob-zuigmachine met gebruik van Bo’s Cleaner
Sealer.
Bij normale vervuiling is een concentratie van 1 liter Bo’s Cleaner Sealer op 20 liter water
voldoende (5%), echter bij sterkere vervuiling moet de concentratie worden verhoogd naar
1 liter Bo’s Cleaner Sealer op 10 liter water.

*bij voorkeur 1 x per maand

Het is van belang dat er met voldoende borsteldruk en met de juiste
pads/borstels wordt gereinigd.
Om een hogere glansgraad te bereiken kunnen speciale diamantpads zoals HTC “Twister”
worden gebruikt in plaats van de normale pads of borstels.

De procedure is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Schrobben/inzetten van Bo’s Cleaner Sealer met normale dosering.
Circa 10 minuten laten inwerken.
De vloer mag niet droog vallen, eventueel extra water opbrengen.
Naschrobben met alleen water laagste waterdosering en meteen afzuigen.
Bij elke onderhoudsbeurt wordt het oppervlak niet alleen gereinigd maar tevens
verdicht waardoor het onderhoud steeds eenvoudiger wordt.
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Bovenstaande informatie is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld op
basis van alle beschikbare technische informatie en praktijkervaringen en wordt
verondersteld juist te zijn.
De bovenvermelde informatie dient als richtlijn gebruikt te worden.
Er kunnen echter
verwerkingsadviezen.
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Borel BV accepteert geen juridische verantwoordelijkheid voor bovenstaande informatie.
Op al onze leveranties, offertes, adviezen etc. zijn onze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder
nummer 09079972.

Contactgegevens
Borèl BV
Nijverheidstraat 60-5
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Telefonisch:

+ 31 (0)26 325 46 52
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