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C²MAINTENANCE  

 

C² Maintenance is een onderhoudsproduct specifiek ontworpen voor betonvloeren die behandeld 

zijn met een lithiumsilicaat verharder. Deze speciale mix van ontvetters en detergenten verwijdert 

de meest voorkomende vervuiling van betonvloeren. Het is ideaal voor elke betonnen vloer, van 

fabriekshallen tot scholen, winkels en woonsten. C² Maintenance bevat een lithiumsilicaat 

verharder om de betonvloer verhard te houden. Tijdens het reinigen zal dit ook elke ‘zachte’ 

calcium hydroxide plek verharden. Regelmatige reiniging met C² Maintenance als onderdeel van 

een uitgebreid onderhoudsprogramma verzekert het beste uitzicht en kwaliteit mogelijk, voor elke 

betonnen binnenvloer. Dit is de beste manier om een vloer die behandeld is met Crete Colors 

verharder te onderhouden.

VOORDELEN 

• Behoud en versterkt de hardheid en de 

glans van de vloer. 

• Verwijdert de meest voorkomende 

vervuiling. 

• Wordt verdund en kan op die manier 

dienen voor zowel oppervlakte reiniging 

als dieptereiniging. 

• Gemakkelijk biologisch afbreekbaar, lage 

toxiteit. 

• Bevat oppervlakte-actieve stoffen in regel 

met de Amerikaanse milieunormen. 

• Geconcentreerd product, eenvoudiger in 

vervoer en opslag. 

• Geen naspoelen nodig bij oppervlakte 

reiniging. 

• Beschikbaar in praktische 120ml 

verpakkingen voor vereenvoudigde 

verdunning. 

• Ideaal voor poetsmachines. 

 

Beperkingen 

• Het is mogelijk dat sommige ingetrokken 

vlekken niet volledig verwijderd kunnen 

worden. 

 

 

TECHNISCHE DATA 

VORM Heldere, blauwe, 
vloeistof, frisse 
geur 

Soortelijk gewicht 1.014 

pH 11.0 

Gewicht 3.6kg 

Werkzame 
bestanddelen 

NVT 

Totaal vaste stoffen NVT 

VOC <1% 

Vlampunt >93° ASTM D3278 

Vriespunt -1°C 

Houdbaarheid 2 jaar in dichte 
verpakking 

 

VOC-Conformiteit 
C² Maintenance is in regel met alle US VOC 

vereisten. Contacteer sales@cretecolors.com 

bij vragen over de naleving van de 

reglementen in andere landen. 

BELANGRIJKE INFO 

Lees voor gebruik steeds het volledige etiket 

en de SDS-fiche om de juiste 

voorzorgsmaatregelen te treffen. Gebruik 

gepast veiligheidsmateriaal en doe controles 

op de werklocatie, zowel gedurende het 

aanbrengen als na het gebruik. 

24-Hour Emergency Information: 

INFOTRAC at +1-352-323-3500 

mailto:sales@cretecolors.com
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VOORBEREIDING 

Borstel of stofzuig de vloer zodat er geen vuil 

meer achterblijft. Voor het aanbrengen, 

behandel eerst olievlekken of andere 

ingetrokken vlekken met het juiste C² product. 

 Oppervlakte- en luchttemperatuur 

De effectiviteit van het reinigen vermindert 

indien de oppervlakte- en luchttemperatuur 

minder dan 10°C bedraagt. Niet aanbrengen 

bij temperaturen onder de 4°C. 

 Uitrusting 

Breng aan met een mop of een poetsmachine. 

Gebruik zachte borstels of pads onder de 

poetsmachine. Gebruik nooit geen agressieve 

borstels of pads op gepolijst beton. 

Opslag en bewaren 

Bewaren op een koele en droge plaats. 

Verpakking steeds goed afsluiten na gebruik. 

Niet mengen met andere producten. Dient 

rechtop bewaard te worden. Zorg voor een 

temperatuur tussen 7-38 °C. Pallets niet 

dubbel stapelen. Ongebruikt product en de 

verpakking moeten op correcte wijze 

afgevoerd worden.  

Verpakking 

120ml, 3,5L, 20L, 200L 

 

 

 

 

 

 

 

AANBRENGEN 

Lees ‘Voorbereiding’ en de SDS-fiche voor 

gebruik.  

 

TEST het product ALTIJD op een onopvallende 

plaats om de geschiktheid, dekkingsgraad en 

beoogd resultaat te controleren, voordat het 

product in zijn geheel wordt aangebracht. Test 

met dezelfde uitrusting, aanbevolen 

oppervlakte voorbereiding en de juiste 

techniek van aanbrengen, zoals voor het 

gehele aanbrengen. Laat het oppervlak goed 

drogen voor inspectie. 

Verdunnen en mixen 
Oppervlaktereiniging: 

Verdun 120ml C² Maintenance in 10L zuiver 

water. 

Dieptereiniging: 

Verdun 120ml C² Maintenance in 7,5L zuiver 

water. 

Instructies voor het aanbrengen 

1. Breng aan met een mop of 

poetsmachine 

2. Voor normale reiniging: naspoelen van 

de vloer is niet nodig. Mop het residu 

simpelweg op of laat de poestmachine 

dit opzuigen. Bij intensieve reiniging, of 

reiniging van plekken waar voedsel 

wordt verwerkt, spoel goed na met 

water. Laat geen plassen drogen op de 

vloer. Mop het spoelwater op of gebruik 

de poetsmachine om het op te zuigen.  

3. Boen de gereinigde vloer met een pad 

om de glans te verhogen. 

Reiniging 

Reinig gereedschappen en materialen met 

zuiver water. 
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BEST PRACTICES 
Om vlekken te verwijderen op zwaar vervuilde plekken, start met het testen van C² Maintenance 

door het verdunnen van 0.5L in 10L zuiver water. 

 Gebruik geen sterkere verdunningen dan 0.5L van het concentraat op 5L zuiver water. Gebruik 

steeds de mildste effectieve verdunning mogelijk. 

Om sterk ingetrokken olie- en vetvlekken te verwijderen, test C²Degrease of C² Stain Clean. Gebruik 

zachte borstels/pads onder de poetsmachine. Gebruik nooit agressieve borstels of pads op gepolijste 

beton.  

Gebruik C² Maintenance als onderdeel van een uitgebreid onderhoudsprogramma dat de dagelijkse 

reiniging met C² Clean omvat, evenals de diepere reiniging (minstens één maal per week). 

 

 

GARANTIE 

De informatie en aanbevelingen zijn 

gebaseerd op onze research en de research 

van anderen en zijn accuraat bevonden. 

Ondanks dit kan er geen garantie over de 

accuraatheid gegeven worden. Dit omdat we 

geen invloed hebben op het aanbrengen van 

het product en niet kunnen anticiperen op 

elke variatie in ondergrond, omstandigheden 

en de gebruikte methodes. De kopers dienen 

hun eigen tests te doen om de geschiktheid 

van het product te bepalen. Crete Colors 

International garandeert dat dit product in 

perfecte staat is. Waar wettelijk toegelaten, 

geeft Crete Colors International geen andere 

impliciete of expliciete garanties betreffende 

dit product, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot impliciete garanties van 

verkoopbaarheid en geschiktheid voor een 

bepaald doel. De koper is verantwoordelijk om 

zijn eigen tests te doen om op die manier de 

geschiktheid van het product te onderzoeken. 

Crete Colors International’s aansprakelijkheid 

valt weg in alle gevallen waar het product 

wordt gebruikt om specifieke gebieden te 

behandelen waar foute producten zijn 

geplaatst. Aanvaarding en gebruik van dit 

product ontslaat Crete Colors van alle 

aansprakelijkheid van welke soort dan ook, 

inclusief aansprakelijkheid voor incidentele en 

daaruit volgende schade, ongeacht de 

oorzaak. Deze garantie mag niet aangepast of 

uitgebreid worden door vertegenwoordigers 

van Crete Colors International, noch door zijn 

verdelers of verkopers. 

KLANTENSERVICE 

Er is steeds personeel beschikbaar voor 

product-, omgevings- en veiligheidsassistentie, 

zonder verplichtingen. E-mail naar 

sales@cretecolors.com voor technische 

ondersteuning. Getrainde vertegenwoordigers 

zijn gevestigd in verschillende landen over 

heel de wereld. Contacteer ons of bezoek 

onze website voor de gegevens van de 

vertegenwoordiger in uw regio. 

mailto:sales@cretecolors.com

