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Fresh & Clean 

Neutrale allesreiniger. Reinigt zonder laagopbouw 

en laat een aangename geur na. 

 
 

 Gebruiksaanwijzing 

Toepassing: Devo Fresh & Clean is een 

breed inzetbare allesreiniger met 

toevoeging van alcohol voor een snelle 

droging, voor regelmatige reiniging en 

onderhoud van gevernist of gelakt 

parket. Ook voor vloeren met een eigen 

harde eindlaag zoals gepolijste graniet, 

geglazuurde tegels, kunststofvloeren 

(LVT), linoleum, laminaat, verzegeld 

parket, spiegels, ramen, 

bureaumeubelen, beeldschermen, 

stoelen, auto-interieur, enz. 

• Snelle droging; 

• Niet naspoelen; 

• Droogt zonder strepen; 

• Geen residu; 

• Aangename geur. 

Beschikbare geuren 

• Spring Lavender 

• Lemon and Lime 

• Sandalwood Orange 

Raadpleeg ook de technische fiche 

van Devo Fresh & Clean. De gebruiker 

dient vóór gebruik en op eigen risico 

uit te testen of het product geschikt is 

voor de betreffende vloer! 

Voorbereiding ondergrond: De vloer steeds eerst droogreinigen (stofzuigen). 

Voorbereiding product: Doseer, afhankelijk van de graad van vervuiling, 100 tot 200 ml Devo 

Fresh & Clean op 10L handwarm water. 

Aanbrengen: De vloer met deze oplossing kuisen met een mop, microvezeldoek, spraymop of 

dweil. Laten drogen zonder naspoelen. Maakt geen strepen. Devo Fresh & Clean laat een zuiver 

oppervlak na met een aangename geur. 

Verwerkingstemperatuur: 10 – 25°C. 

Verbruik: 300 - 500 m²/L. 

Reiniging gereedschap: met water. 

Houdbaarheid: onbeperkt in originele gesloten verpakking. Vorstvrij bewaren. 

Afval: restanten en lege verpakking opruimen volgens de lokale overheidsvoorschriften. Het 

product mag geloosd worden in de aangegeven gebruiksconcentraties. Eventuele beperkende 

maatregelen van de plaatselijke overheid dienen steeds nageleefd te worden. 
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Fresh & Clean 

Technische eigenschappen 
  
Beschrijving (type): Neutrale allesreiniger. 

Basis: Natuurlijke zepen, oppervlakte-actieve stoffen (o.a. sodium laureth sulfate), en isopropylalcohol voor 

snelle droging. 

Karakteristieke eigenschappen: Materiaalvriendelijke reiniging met behoud van het oorspronkelijke oppervlak, op basis van synthetische 

zepen met toevoeging van isopropylalcohol voor een snelle droging. Geringe schuimvorming en laat geen 

strepen na. Reinigt en verzorgt in één behandeling de meest uiteenlopende materialen. 

Verwerking:  

Ondergrond: Voor regelmatige reiniging en onderhoud van vloeren welke behandeld zijn met een Devo vernis/lak. Ook 

voor vloeren met een eigen harde eindlaag zoals gepolijste graniet, geglazuurde tegels, kunststofvloeren 

(LVT), linoleum, laminaat, verzegeld parket, spiegels, ramen, bureaumeubelen, beeldschermen, stoelen, 

auto-interieur, enz. 

Materiaaltemperatuur: N.v.t. 

Luchtvochtigheid: N.v.t. 

Materiaalvochtigheid: N.v.t. 

Voorbereiding product: Doseer, afhankelijk van de graad van vervuiling, 100 tot 200 ml Devo Fresh & Clean op 10l handwarm 

water. 

Pot life: N.v.t. 

Te verwerken door middel van: mop, microvezeldoek, spraymop of dweil 

Te verdunnen/te reinigen met: Water 

Verbruik/uitstrijkvermogen: 300 - 500 m²/L. 

Laagdikte: N.v.t. 

Afwerking: N.v.t. 

  

Fysische en chemische eigenschappen:  

Kleur(en): Kleurloos 

Reuk : Lavendel 

Citroen 

Sandalwood/appelsien 

Consistentie: Vloeibaar. 

Viscositeit: 1800000 mm²/s (kinematisch) 

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 1,008 kg/L 

Vaste stoffen in gewicht en/of volume: - 

VOC-gehalte: - 

Droging bij 20°C/65% RV: - 

Volledige uitharding: N.v.t. 

Glans (H.60°): N.v.t. 

pH 20°C: 7,1 

Oplosbaar: Volledig oplosbaar in water. 

Dampspanning/20°C, Pa: - 

Vlampunt: >75°C 

Zelfontbranding bij: N.v.t. 

Afschuifsterkte: N.v.t. 

Houdbaarheid: Onbeperkt in gesloten verpakking, vorstvrij bewaren. 

  

Veiligheid: Waarschuwing: Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de 

verpakking of het etiket ter beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 

  

Ecologische informatie:  

Biologisch afbreekbaar: De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid 

zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. 

Verwijdering: Het product mag geloosd worden in de aangegeven gebruiksconcentraties. Eventuele beperkende 

maatregelen van de plaatselijke overheid dienen steeds nageleefd te worden. 

  

Levering/vervoer:  

Verpakking(en): 1 L en 5L 

  

© Devomat Industries NV - rev. 2021-10-25a Opmerking: deze gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Daar de wijze van 

toepassing door ons niet kan worden beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid 

worden aanvaard. 

 


