
OXY-KLENZATM

OXY-KLENZATM is een krachtige,
chloorvrije reiniger op zuurstofbasis voor binnen en
buiten. Het verwijdert organische vlekken en aanslag.

Toepassingen

kan gebruikt worden voor:
• gevels en metselwerk
• opritten, bestrating, terrassen,
• tuinpaadjes, patio’s en garages
• keukens en badkamers
• vloeren, wanden en plafonds
• omgevingen van zwembaden
• arduinen venstertabletten,    

grafzerken, tuinornamenten,    
brievenbussen en ook om uw kunstgras 
te desinfecteren

Voordelen

OXY-KLENZATM is een multifunctionele
reiniger die organische vlekken en
aanslag verwijdert. Ook voor hardnekkige
vlekken inclusief vet, schimmel, algen en
bladvlekken. Het is veilig voor gebruik op
natuursteen, tegels, metselwerk, beton,
voegen, vinyl en ongelakt hout.

OXY-KLENZATM is een geconcentreerd,
geurloos poeder, dat geuren afbreekt
en desinfecteert. Het is biologisch
afbreekbaar en breekt af tot zuurstof, water
en natuurlijke zouten. Kan eenvoudig met
water worden nagespoeld.
Het is geschikt voor binnen en buiten. Een
hogedrukreiniger is niet nodig.
OXY-KLENZATM is veiliger in gebruik dan
andere schoonmaakmiddelen en vrij van
VOC. 
 
 

Verbruik

Met 1 kg maakt u 40 liter werkzaam product, 
d.w.z. met 2/3 tot een vol standaardkopje 
kan u 10 à 20 m2 behandelen.

Benodigdheden

• Emmer, schuurborstel en gieter met   
  sproeier
• Waterslang
• Handschoenen en veiligheidsbril

Bewaren

Bewaar de verpakking goed gesloten op
een koele, goed verluchte plaats.

OXY-KLENZATM

Verbruik

Doos van 1 kg.



OXY-KLENZATM

Gebruiksaanwijzing

1.  TEST HET PRODUCT ALTIJD EERST OP EEN KLEINE OPPERVLAKTE voordat u
 de hele oppervlakte behandelt.
2.  Borstel of stofzuig de oppervlakken om al het losliggende stof en vuil te verwijderen.
3.  Doe 2/3 kopje OXY-KLENZATM in een emmer van 10 liter schoon warm water en   
 roer dit mengsel goed om totdat alles opgelost is.
4.  Breng gul aan met een gieter of dweil en laat 5 tot 15 minuten inwerken. Laat het
 mengsel niet indrogen (grote oppervlakten kunt u in delen reinigen). Gebruik een
 dweil of spons om de oppervlakken te reinigen. Ernstig vervuilde oppervlakken
 moeten zacht geschrobd worden met een schuurborstel. Door dit schrobben zullen de
 reststoffen van het product verdwijnen.
5.  Herhaal indien nodig de behandeling.
6.  Spoel de oppervlakte overvloedig met schoon water.

Gebruiksaanwijzing voor hardnekkige vlekken

 OXY-KLENZATM kan gebruikt worden om hardnekkige vlekken aan te pakken.
 Vermeng het poeder met een beetje water en maak er een papje van. Breng dit aan
 op de hardnekkige vlekken en dek het geheel af met een schone vochtige doek
 en plastic folie. Tape het geheel af aan alle kanten zodat er geen dampen
 ontsnappen. Laat het product gedurende minimum 24 uur inwerken. Verwijder de
 pasta met een rubberen veger, schoon water en een schone droge doek. Als het
 oppervlak schoon is, kunt u het droogwrijven.
 Test het papje altijd op een kleine oppervlakte om te zien of dit geen nadelige effecten
 heeft. In sommige gevallen kan uw oppervlak verkleuren.
 OXY-KLENZATM kan gebruikt worden om kunstgras te ontsmetten.



Veiligheidsvoorschriften

1.  Bewaar buiten het bereik van kinderen.
2.  Brandbaar.
3.  Niet inslikken. Niet roken tijdens gebruik.
4.  Vermijd blootstelling aan het product.
5.  Vermijd contact met ogen en huid.
6.  Dampen zijn schadelijk voor de gezondheid bij lange blootstelling. Adem geen
 gas, dampen of nevel in tijdens het gebruik. Dampen kunnen slaperigheid en
 duizeligheid veroorzaken.
7.  Kan longbeschadiging veroorzaken indien ingeslikt.
8.  Vermijd contact met ontstekingsbronnen.
9.  Vermijd contact met afvoerkanalen, planten, water en grond.
10.  Niet in afvoerkanalen gieten.
11.  Gebruik in goed geventileerde ruimtes. Vermijd het gebruik bij felle wind.
12.  Draag handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril en indien nodig
 een masker tijdens het aanbrengen.
13.  Handen grondig wassen na gebruik.

Eerste hulp

• Indien ingeslikt, neem contact op met een arts. Niet braken.
• Verwijder bij contact met de huid de vervuilde kleding en was de huid grondig.
• Indien het product in contact komt met de ogen, houd de ogen open, spoel grondig met
  water gedurende ten minste 15 minuten en neem contact op met een arts (oogarts).
• Als irritatie optreedt en blijft duren, neem contact op met een arts.
• Indien u dampen of nevel ingeademd heeft, begeef u in de frisse lucht.
• Indien de symptomen aanhouden, neem contact op met een arts.

Ongelukken

• Brand : blus met schuim-waternevel, CO² of droogpoeder.
• Verwijder mechanisch of met absorberend materiaal zoals zand of zaagsel.

OXY-KLENZATM


