
LEINOS 935 INTENSIEFREINIGER 

Krachtige reiniging van uw geoliede buitenoppervlakken 

LEINOS Intensive Cleaner biedt u een uiterst krachtige reiniging voor alle 
geoliede oppervlakken aan het begin van het seizoen of tussendoor. 
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Intensiefreiniger biedt u een effectieve reiniging, maar na zo'n eerste kuur moet u 
een nieuwe bescherming plannen met LEINOS natuurhout- of teakolie. 
Wij raden de LEINOS Entgrauer alleen aan bij een sterke grijze waas veroorzaakt 
door het weer. 
Toepassingsgebied: 
Intensief reinigingsmiddel voor sterk vervuilde binnen- en buitenoppervlakken, b.v. Bijvoorbeeld houten 
terrassen, schuttingen, deuren, stenen tegels, metselwerk enz. Ideaal voor het reinigen en verwijderen van 
schimmel- en algenaantasting. sterk geconcentreerd. 

Technische eigenschappen: 
Vloeibare consistentie, zeer productief, sterk reinigend effect. Gemaakt van puur plantaardige, hernieuwbare 
grondstoffen. 

Ingrediënten: 
Water, koolzaadoliezeep, alkylpolyglycoside en polyasparaginezuur. Oppervlakteactieve stoffen biologisch 
afbreekbaar volgens de detergentiaverordening nr. 648/2004 

Verwerken: 
Verdun de intensiefreiniger 1:20 tot 1:40 met warm water, afhankelijk van de mate van vervuiling. Bijvoorbeeld: 
meng 250 ml intensiefreiniger met 5 - 10 l water. Breng de reiniger gelijkmatig aan met een brede kwast of 
borstel. Het behandelde gebied moet voldoende nat zijn. Laat ongeveer 20 minuten intrekken. Schrob/was het 
oppervlak vervolgens grondig met een borstel. Eventueel de behandeling herhalen. Spoel het oppervlak af met 
water en laat het drogen. Voor verdere behandeling met andere producten de oppervlakken grondig 
neutraliseren met water. Niet verwerken beneden +8°C. 

Tip: 
Bij sterke schimmel- en algenaantasting de intensiefreiniger 3 - 4 dagen laten inwerken en daarna met water 
afspoelen. Verwijder eventuele resterende vlekken met een harde borstel. Gereedschap direct na gebruik met 
water reinigen. 

Containermaten en verbruik: 
1 liter concentraat, goed verdund met water, is voldoende voor ca. 120 - 150 m 2 . 

* Gemiddelde dekking per laag

Opslag en houdbaarheid:  
Koel, vorstvrij en droog bewaren. Bewaar geopende containers goed 
gesloten. 

Beschikbaarheid: 
Volgens de plaatselijke officiële voorschriften. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden 
weggegooid. Afvalcode: 07 06 01 

Verdunners en reinigingsmiddelen: 
Direct na het werk met water reinigen. 

GISCODE: 
GE 10 

Gevarenwaarschuwingen: 
Veroorzaakt huidirritatie. 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
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Veiligheidsinstructies: 
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. BIJ 
CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. 

Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te 
gebruiken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Ga door met spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts 
raadplegen. Buiten het bereik van kinderen houden. 

Voorkom lozing in het milieu. 
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