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1. Toepassingen 
 
• Geconcentreerd detergent 
• Voor natuursteen, keramiek, kleistenen, hout en laminaat 

 
 

2. Eigenschappen 
 
• Mag op alle oppervlakken gebruikt worden, zelfs op de meest delicate 
• Laat geen schijn of sporen achter, naspoelen is dus niet nodig 

 
 

3. Gebruiksaanwijzing  
 
Bewaartemperatuur: van 5 tot 30°C 
 
Voor dagelijks onderhoud van alle soorten oppervlakken, zelfs met een veegmachine: 
los de DIRT CLEAN op volgens de verhouding 1:200 (25 ml in 5 liter). Het is niet nodig na te spoelen. 
 
Voor uitzonderlijk onderhoud van zeer vuile oppervlakken : 
Los het product op volgens 1:30 tot 1:50 en verdeel over de vloer met een borstel of vloerschrobmachine met 
soepele schijf. Neem de resten op met een dweil of een bouwstofzuiger. Spoel na op het einde. 
 
Voor de schoonmaak van werven van delicate oppervlakken (marmer, travertijn, graniet, gepolijste 
agglomeraten…): 
Los het product op volgens 1:30 en volg bovenstaande instructies. 
 
Opgelet: de DIRT CLEAN niet gebruiken op stoffen oppervlakken of gewaxte parket. 
 
Het product moet worden aangebracht op het materiaal bij een temperatuur tussen 5° en 30°C. 
 
Het is aangeraden om handschoenen, kledij met lange mouwen, een masker en een veiligheidsbril te dragen.  
 
Klachten omwille van het niet naleven van deze richtlijnen worden niet aanvaard. 
 
 

4. Rendement en oplossing 
 

• Eerste reiniging van natuursteen (1 :30): 50 m² 
• Onderhoud (1:200): 1500 m² 

 
Het rendement is louter indicatief. 
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5. Technische specificaties  
 

Toepassing Waarde 

Kleur Geel 

Geur Citroen 

pH 10,1 

Relatieve dichtheid 1,005 kg/l 

Samenstelling 

Minder dan 5% anionische oppervlakte-actieve stoffen. 

Tussen 5% en 15% niet-ionische oppervlakte-actieve 

stoffen. 

Andere bestanddelen: Citral, parfum, Limonene. 

Bewaarmiddelen: benzisothiazolinone. 

 
 

6. Algemene productinformatie 
 
U vindt de algemene productinformatie op onze website. 
  
We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het 
recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. 
 
De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_NL.pdf
http://www.marshalls.be/
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