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Softclean 

Neutrale huishoudelijke allesreiniger. Reinigt 

beschermt en onderhoudt. 

 
 

 Gebruiksaanwijzing 

Toepassing: Devo Softclean is een 

polyvalente reiniger op basis van alcohol 

voor een snelle droging, en wordt 

gebruikt voor regelmatige reiniging en 

onderhoud van vloeren welke behandeld 

zijn met een Devo afwerkingproduct. 

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 lavendelgeur; 

 Behoudt de glans. 

 

Raadpleeg ook de technische fiche van 

Devo Softclean. 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 

Softclean 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 Softclean laat een vuil-

afstotende film na en een frisse lavendelgeur. 

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. 

Biologisch afbreekbaar, bevat geen fosfaten 

Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen: Anionogene oppervlakte actieve stoffen 5% - 15%, 

Fosfonaten < 5%, Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%, Parfums (Benzyl Salicylate, 

Butylphenyl Methylpropional, Linalool). 
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Softclean 

Technische eigenschappen 
  
Beschrijving (type): Neutrale huishoudelijke allesreiniger. 

Basis: Een mengeling van anionische biologisch afbreekbare tensioactieve bestanddelen, specifieke 

oplosmiddelen, waterverzachtende additieven, complexerende stoffen en glansalcohol. 

Karakteristieke eigenschappen: Materiaalvriendelijke reiniging met behoud van glans, op basis van alcohol en synthetische zepen. 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 afwerkingproduct. 

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: 10 – 25°C. 

Luchtvochtigheid: N.v.t. 

Materiaalvochtigheid: N.v.t. 

Voorbereiding product: Doseer, afhankelijk van de graad van vervuiling, 100 tot 200 ml DevoStone Softclean 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): Violet 

Reuk : Lavendel 

Consistentie: Vloeibaar. 

Viscositeit: 1 mPa.s 

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 1,018 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: 7,3 

Oplosbaar: Volledig oplosbaar in water. 

Dampspanning/20°C, Pa: 4300 Pa 

Vlampunt: 40°C 

Zelfontbranding bij: 200°C 

Afschuifsterkte: N.v.t. 

Houdbaarheid: Onbeperkt in gesloten verpakking, vorstvrij bewaren. 

  

Veiligheid: 

   

Waarschuwing: Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Verwijderd houden van 

warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT 

MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 

indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. In geval van brand: 

Gebruik CO2 of droge chemicaliën om te blussen Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed 

gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / 

internationale voorschriften. 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, indien nodig, na neutralisatie tot 

pH 7. Eventuele beperkende maatregelen van de plaatselijke overheid dienen steeds nageleefd te worden. 

  

Levering/vervoer:  

Verpakking(en): 1 L en 5L 
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