Technisch informatieblad
StoDivers UR
Onderhoudsreiniger voor vloersystemen met
onderhoudswaslaag

Kenmerk
Toepassing

 binnen en buiten
 als onderhoudsreiniger voor StoCretec vloersystemen met of zonder
onderhoudswaslaag
 geschikt voor schrob-zuigmachines

Eigenschappen

 neutrale formulering
 sneldrogend
 neutraliseert onaangename geurtjes
 geringe schuimvorming

Technische gegevens

Criterium
Dichtheid

Norm/

Waarde/

testvoorschrift
EN ISO 2811-2

Eenheid
1,0 g/cm³

PH-waarde

Opmerkingen
g/cm³ = kg/l

8,5

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten
kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de
geschiktheid van het product wordt beïnvloed.
Ondergrond
Eisen

De ondergrond mag geen los en grof vuil bevatten.

Verwerking
Verwerkingstemperatuur

Minimale verwerkingstemperatuur: +8 °C
maximale verwerkingstemperatuur: +30 °C

Mengverhouding

handmatig en schrob-zuigmachines
100 ml StoDivers UR op 10 l water

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en
verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van
Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt
een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.
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Applicatie

met vloermop of schrob-zuigmachine
Handmatige reiniging:
StoDivers UR in een met water gevulde emmer doseren.
Vloer met een schone vloermop reinigen. Vuil water verwijderen.
Machinale reiniging:
StoDivers UR in een met water gevulde tank van een schrob-zuigmachine
doseren.
Met de schrob-zuigmachine over de te reinigen vloer rijden en gelijktijdig het vuile
water opzuigen.
Bij hardnekkige vervuiling eerst de reinigingsoplossing ca. 5 minuten laten
inwerken, daarna de vloer schrobben resp. afzuigen.

Reiniging van de
gereedschappen

Met water reinigen.

Instructies, aanbevelingen,
speciaal, overige

Algemene verwerkingsinstructies onder www.strocretec.de en in de bijlage van het
actuele technisch handboek.

Leveren
Verpakking

Jerrycan
Artikelnummer

Benaming

00544-001

StoDivers UR

Verpakking

5 l Canister

Opslag
Opslagcondities

Droog en vorstvrij opslaan Tegen hitte en direct zonlicht beschermen.

Opslagtermijn

In originele verpakking tot ... (zie verpakking).

Markering
Productgroep

Reinigingsmiddel

Veiligheid

Meer informatie over de omgang met het product, de opslag en het afvoeren, zie
het EG-veiligheidsinformatieblad.
Het EG-veiligheidsinformatieblad is voor de beroepsmatige gebruiker verkrijgbaar.
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Bijzondere instructies
De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen
van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd
op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het
gebruik controleren.
Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas
na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit
geldt met name voor combinaties met andere producten.
Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande
technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het
internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl
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