
 

 
 

 

industriële en decoratieve vloerafwerkingen HIM Products B.V. www.him.nl 

coatings voor beton en staal Maxwellstraat 2 tel.  0251 276 300 

slijtlagen voor brugdekken en andere constructies 1976 AD IJmuiden  info@him.nl 

 

 

 

 

1 

HIM Cleaner (Plus) TDS        januari 2017 

HIM Cleaner / HIM Cleaner Plus 
Krachtige reiniger voor de HIM vloerafwerkingen 
 
 

Toepassing 

HIM Cleaner en HIM Cleaner Plus zijn in water oplosbare, zeer effectieve reinigings- en ontvettingsmiddelen voor 

de HIM vloerafwerkingen en coatings. HIM Cleaner wordt gebruikt voor de dagelijkse reiniging van uw vloer. HIM 
Cleaner Plus wordt gebruikt als de vloer zeer sterk vervuild is en voor periodiek onderhoud.  
 

Productomschrijving 

HIM Cleaner en HIM Cleaner Plus verwijderen snel en effectief vuil, vet, olie, roet, schoen- en schopsporen, 
bandensporen etc. van de HIM vloerafwerkingen. De alkalische reinigingsmiddelen bevatten geen zeep.  
 

Voordelen 

 biologische afbreekbaar 
 volkomen veilig voor alle HIM vloeren 
 HIM Cleaner Plus is goedgekeurd voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie 
 HIM Cleaner Plus kan ook worden gebruikt op ESD-vloerafwerkingen zoals HIM SL Conductive (AS) 
 HIM Cleaner Plus is laagschuimend 

Kleuren 

HIM Cleaner en HIM Cleaner Plus zijn rood 
 

Schoonmaakadvies HIM Vloerafwerkingen 

Raadpleeg voor het gebruik van HIM Cleaner en HIM Cleaner Plus ook het uitgebreide “Schoonmaakadvies HIM 
vloerafwerkingen”.  
 

 
 

 

Dosering en pH-waarde bij 20°C 
 
 
 

 Normale 
vervuiling 

Sterke 
vervuiling 

Extreme 
vervuiling 

pH-waarde bij 
20°C bij meng-
verhouding 
reinigingsmiddel 
: water 

HIM Cleaner 0,1 liter op 10 

liter koud of 
warm water 

0,2 liter op 10 

liter koud of 
warm water 

Gebruik HIM 

Cleaner Plus 

1 : 2 = 9,8 

1 : 5 = 9,5 
1 : 10 = 9,2 
1 : 20 = 8,8 

HIM Cleaner 

Plus 

1 liter op 10 

liter koud of 
warm water 

1liter op 5 liter  

koud of warm 
water 

1 liter op 1 liter 

koud of warm 
water 

1 : 2 = 12,8 

1 : 5 = 12,5 
1 : 10 = 12,2 

1 : 20 = 11,8 
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Verwerkingstemperatuur 

HIM Cleaner en HIM Cleaner Plus wordt verdund met koud of warm water. Het water mag een 
temperatuur hebben van maximaal 50°C. 
 

Gebruik op nieuwe vloerafwerkingen 

Wij adviseren u om 7 dagen (bij 20°C) te wachten voordat de vloer voor de eerste keer wordt gereinigd. 

De vloer is dan volledig uitgehard. 
 

Schoonmaakmachines 

HIM Cleaner en HIM Cleaner Plus kunnen zowel met een handschrobber (doodlebug) als met een 
schrobzuigmachine c.q. schijfschrobmachine worden verwerkt. 
 

Opslagcondities 

HIM Cleaner en HIM Cleaner Plus vorstvrij opslaan in oorspronkelijke verpakking  
 

Veiligheidsvoorschriften 

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
 

Vlampunten 

Niet van toepassing 
 

Afvoer emballage 

Afvoer van (lege) verpakkingen dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving. 
Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
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