
OPMERKINGEN / INFORMATIE
Test de vloer op voorhand op kleur- en 
materiaalbestendigheid. 
Uitsluitend voor professioneel gebruik.

VEILIGHEID
Veiligheidsinformatiebladen beschikbaar 
op aanvraag

OPSLAG
Te bewaren tussen -5° en 40°C
pH (conc.) : 9-10

VERPAKKING
2 X 5 ltr.: 3024790

GEBRUIKSAANWIJZING

Bendurol maxx is een universele stripper die zeer doeltreffend is voor het verwijderen van 
meerdere polymeerlagen. Er hoeft niet nagespoeld te worden. Bendurol maxx is laagschuimend 
en bevat geen ammoniak. De formule bevat een nieuwe generatie van grondstoffen met een 
hoge biologische afbreekbaarheid. Tijdens het strippen wordt een antislip effect gevormd wat de 
veiligheid van de werkplek verhoogd. De geur is aangenaam, maar neutraal. Bendurol maxx
werkt zeer snel in. 5 minuten volstaan om door meerdere filmlagen te dringen. Daarenboven 
verwijdert Bendurol maxx ook zeer doeltreffend vuil.

Toepassingsgebied: Voor alle water- en alkalibestendige vloeren. Niet toepasbaar op hout, 
laminaat en tapijt.

• Schoon – Verwijdert doeltreffend meerdere oude beschermlagen met als resultaat een vloer 
zonder enige restbevuiling
• Veilig – Kan ingezet worden op de meeste vloersoorten, met inbegrip van linoleum, wat schade 
voorkomt
• Efficiënt – Tijdsbesparend doordat niet nagespoeld moet worden, alsook door de korte 
inwerktijd

Veelzijdige vloerstripper zonder naspoelen

PROFESSIONELE SCHOONMAAKSYSTEMEN VOOR GEBOUWEN
SCHOON. VEILIG. EFFICIENT

1 Raadpleeg het etiket en lees de 
werkinstructies. Plaats 
waarschuwingsborden “Pas op natte 
vloer” tot de vloer volledig droog is.
2 Draag beschermende kledij tijdens het 
strippen.
3 Voor het strippen de Bendurol maxx
verdunnen met water in een 
concentratie van 25 tot 50%, in een 
emmer of in de tank van een 
eenschijfsmachine.
4 De oplossing aanbrengen op de vloer
5 Laten inwerken gedurende 5 minuten.
6 De vloer schrobben met een 
eenschijfsmachine.
7 Het vuile water opzuigen met behulp 
van een waterzuiger en vervolgens met 
een vochtige vlakmop natwissen.
8 Naspoelen is overbodig.
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