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Lecol Intense Cleaner OH27 is een geconcentreerde ontvetter/wasverwijderaar voor geoliede- en 
wasvloeren. Het verwijdert het vuil van de vloer. Dient met water verdund te worden.  
 
 
Toepassing 
 
Geschikt voor het intensief reinigen van met Natuur-olie, Hardwax-olie en UV-olie behandelde parket- 
en andere houten vloeren, alsmede het verwijderen van waslagen van met was behandelde parket- 
en andere houten vloeren. Ook geschikt voor het intensief reinigen van terrassen.  
 

Technische gegevens 
 
Droogtijd:   N.v.t. 
Materiaalverbruik:   afhankelijk van de toepassing ca. 1 liter Lecol Intense Cleaner OH27 

op 2 – 10 liter water voor 100 m2. 
Houdbaarheid en opslag: Vorstvrij in originele, gesloten verpakking ca. 36 maanden houdbaar. 
Bevat:    Zeep, anionische - niet ionische tenside, bindmiddel en geurstoffen. 
Verpakking:    Doos à 12 flacons, 1000 ml/flacon. 
 
Let op: tegen vorst beschermen!! Buiten bereik van kinderen houden. 
 
Verwerking   
 
Opbrengen voor particulier gebruik: 
 
Ca. 1 liter Lecol Intense Cleaner OH27 verdunnen met 10 liter water en lichtvochtig op de vloer 
aanbrengen middels doek of borstel. Korte tijd laten inwerken en aansluitend het losgeweekte vuil of 
was afnemen met doeken. Altijd met zuiver water nadweilen. Na droging is bij geoliede vloeren een 
behandeling van enkele lagen Lecol OilCare OH22 of Lecol Conditioner OH25 noodzakelijk. Bij 
wasvloeren is een nieuwe behandeling met Lecol WaxCare OH39 of Lecol Step Stop OH36 
noodzakelijk.  
 
Opbrengen voor professioneel gebruik: 
 
Ca. 1 liter Lecol Intense Cleaner OH-27 verdunnen met 2 liter water en op de vloer aanbrengen 
middels borstel of boenmachine voorzien van een groene pad. Het losgeweekte vuil of was afnemen 
met doeken en altijd met zuiver water nadweilen. Na droging is bij geoliede en was vloeren een 
nieuwe behandeling met LOBASOL® HS Akzent 100 Oil (Colour) of LOBASOL® HS 2K ImpactOil 
(Colour) noodzakelijk. Voor verwerking zie technisch merkblad LOBASOL® HS Akzent 100 Oil 
(Colour) of LOBASOL® HS 2K ImpactOil (Colour). Bij wasvloeren is nog een aansluitend nieuwe 
behandeling met Lecol Step Stop OH36 of Lecol WaxCare OH39 noodzakelijk.  
 
Gebruiksfrequentie 
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1 – 2 keer per jaar, afhankelijk van de vervuilingsgraad. 
 
 
Bijzondere opmerking: 
 
Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad. 
 
Uitgave: 06.17 


