
  Versie: HYG-NL-06-03-19 

 
 

BIOFLOOR P.71 PROFILL 
ECOLOGISCHE PROBIOTISCHE VLOERREINIGER 
  
Beschrijving: 
BIOFLOOR P.71 PROFILL is een ultrageconcentreerd hybride ecologisch vloerreinigingsmiddel voor de reiniging van alle 
waterbestendige harde vloeroppervlakken. 
 
Eigenschappen: 
Krachtig reinigend en sterk ontvettend vermogen, laagschuimend en fris geparfumeerd. BIOFLOOR P.71 PROFILL bevat 
microben die wanneer ze in aanraking komen met vervuiling zorgen voor enzymatische activiteit. Hierdoor ontstaat 
een uniek doorreinigend werkingseffect op moeilijk bereikbare plaatsen zoals (micro)poriën, hoeken, voegen etc. 
Door regelmatige toepassing blijven vloeren schoner, verdwijnt gladheid en wordt vergoring voorkomen. BIOFLOOR 
P.71 PROFILL is 100% veilig voor het milieu en bevat geen gevaarlijke componenten, is mild voor de huid en volkomen 
veilig voor mens en dier. Zeer geschikt voor dagelijks gebruik. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
Veeg de vloer en verwijder alle grofvuil. Maak de gewenste hoeveelheid reinigingsoplossing aan in een (mop)emmer 
of in de tank van een vloerreinigingsmachine. De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55˚C. Indirecte methode: 
Breng de reinigingsoplossing aan op de vloer en laat ca. 5 min. inwerken. Borstel de vloer eventueel met een 
vloerschrobber of reinigingsmachine. Mop, dweil of zuig de oplossing op of transporteer met een vloertrekker naar 
een afvoerput. Directe methode: Mop, dweil of schrobzuig de vloer met de reinigingsoplossing. Het product hoeft bij 
directe en indirecte methode niet te worden nagespoeld. Laat de nog vochtige vloer aan de lucht drogen. 
 
Dosering: 
BIOFLOOR P.71 PROFILL wordt gedoseerd met behulp van de speciale verbruiksbesparende profill doseerunit. De 
minimale gebruiksoplossing bedraagt 0,2%. Bij sterke vervuiling of basisreiniging de dosering verhogen tot max. 2%. 
 
Innovatieve duurzame technologie: 
BIOFLOOR P.71 PROFILL is gebaseerd op innovatieve hybride technologie. Al onze producten worden ontwikkeld 
conform de strenge richtlijnen van het HYGENIQ duurzaamheidsmanifest. Kijk op 
https://professional.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest/ voor meer informatie. 
    
Verpakking: 
De speciale verpakking voorkomt meer dan 95% onnodige milieubelasting door verpakkingsafval.  

• 4 x 1,8 L. Pouch   Art.code: E130103  
   
Technische informatie: 

• Groene vloeistof  

• pH in concentraat: ca. 8 
 
Transport, hantering en opslag: 
BIOFLOOR P.71 PROFILL is Non-classified. Er zijn geen beperkingen voor de hantering, het vervoer of de opslag. 


