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Pulastic Eco Clean 
Dagelijkse reiniger voor Pulastic sportvloeren 

Algemeen � Een sportvloer van hoogwaardige kwaliteit verdient kwalitatief hoogwaardige 

onderhoudsproducten. Daarom levert Sika Nederland B.V. Pulastic Eco Clean. 

� Pulastic Eco Clean wordt geproduceerd en geleverd conform ISO 9001 voor 

kwaliteitszorg, ISO 14001 voor milieuzorg en ISO 26000 voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. 

� Pulastic Eco Clean is een sportvloerreiniger voor zowel Pulastic vloeren met een 

watergedragen en oplosmiddelhoudende (ofwel traditionele) coating. 

� Pulastic Eco Clean is specifiek ontwikkeld voor Pulastic (binnen)sportvloeren en is 

geschikt voor het dagelijks reinigen van Pulastic sportvloeren waarbij onder andere 

zeepresten, vet, vuil en bacteriën worden verwijderd. 

� Pulastic Eco Clean is geschikt om bepaalde typen vlekken te verwijderen als 

onderdeel van het dagelijkse schoonmaakregime. Zie hiervoor de instructiekaart 

vlekverwijdering. 

� Pulastic Eco Clean is een synthetische reiniger met een prettig frisse geur. 

� Pulastic Eco Clean wordt gebruikt vanaf de tweede fase in het schoonmaakproces  

(circa 6 maanden na oplevering van de Pulastic sportvloer).  

� Pulastic Eco Clean dient bij voorkeur met een schrobzuigmachine te worden 

verwerkt. 

� Pulastic Eco Clean mag nooit op de vloer achterblijven of opdrogen. 

Gebruiksaanwijzing � Minimale dosering: 50 milliliter voor 10 liter oplossing (0,5% = 1:200). 

� Als eerste dient te watertank  van de schrobzuigmachine met de oplossing te 

worden gevuld.  

� Hierna dient de oplossing schrobbend met een rode pad (Scotch-Brite) op de vloer 

te worden aangebracht en dit dient direct te worden opgezogen.  

� Het gebruik van pads of borstels anders dan voorgeschreven is niet aan te bevelen. 

Bijvoorbeeld  harde of nylon borstels. 

� Zie het Pulastic Eco Clean label, het veiligheidsinformatieblad, adviesblad bepaling 

schoonmaakprocedure en de instructiekaart voor standaard natte reiniging voor 

verdere informatie. 

� Wij adviseren om Pulastic sportvloeren wekelijks met Pulastic Eco Clean te reinigen 

als onderdeel van de standaard schoonmaakprocedure. Dit houdt in: dagelijks 

stofwissen inclusief vlekverwijdering, wekelijkse reiniging met Eco Clean  en 

periodieke reiniging met Pulastic Deep Clean. 

� Voor bestellingen en/of vragen over de toepassing van Pulastic Eco Clean: e-mail: 

verkoop.pulastic@nl.sika.com of telefoon: +31 570 85 42 51. 

Technische gegevens  Verpakking 2 maal 5 liter cans  

 Opslag Vorstvrij  

 Consistentie Vloeibaar  

 Kleur Transparant  

 pH-waarde 10  
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Wettelijke 

kennisgevingen 

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het 

eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de 

huidige kennis en ervaring van Sika producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, 

behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen 

in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen 

garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor 

een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, 

op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies 

dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. 

Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. 

Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het technische informatieblad te 

raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek 

verstrekt. 
 


