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GEBRUIKSAANWIJZING C3-OPTIMUM PRODUCTEN 
C3-OPTIMUM producten kunnen voor het reinigen van binnen- en buitenobjecten ingezet 
worden. Afhankelijk van de vervuilingsgraad, de reinigingsfrequentie, de grootte van het 
object en de situering van het object ( binnen of buiten) kunt u het aan u aanbevolen C3-
OPTIMUM product gebruiken.  

 
Reiniging grote(re) objecten / oppervlakken in de buitenomgeving 

• Los vuil met een zachte borstel verwijderen 
• Oppervlak / object  in-nevelen / nat maken met  het gekozen C3-OPTIMUM Product, 

eventueel aangelengd met water in een verhouding 1:2 tot 1:3. Gemiddeld 2 tot 3 sprays 
per m². 

• Aangebrachte vloeistof verdelen met een spons, zachte borstel of vochtige 
microvezel doek over het oppervlak (het verdelen van de reiniger over het 
oppervlak zal ook bijdragen aan het verminderen van het verbruik en dus 
kostenbesparend zijn)  

• C3-OPTIMUM reiniger 10-20 seconden laten inwerken 
• Met zachte borstel, spons of vochtige microvezel doek oppervlak reinigen, 

eventueel met schoon water 
• Zo nodig naspoelen met water en drogen met microvezeldoek (dit alleen om 

“white spotting” te voorkomen door opgedroogde kalk uit kraanwater). 
• Bij sterke vervuiling het reinigingsproces eventueel nog een keer herhalen 

 

 Reiniging kleine objecten / oppervlakken in de binnen- of buitenomgeving 

• Los vuil met een droge microvezeldoek verwijderen 
• Oppervlak / object  in-nevelen / nat maken met  het gekozen C3-OPTIMUM Product, 

eventueel aangelengd met water in een verhouding 1:2 tot 1:3. Gemiddeld 2 tot 3 
sprays per m². 

• C3-OPTIMUM reiniger 10-20 seconden laten inwerken 
• Met microvezel doek het in-gesprayde vochtige oppervlak reinigen en vuil 

verwijderen 
• Indien nodig, oppervlak nadrogen om “white spotting” te voorkomen door 

opgedroogde kalk uit kraanwater 
• Bij sterke vervuiling het reinigingsproces eventueel nog een keer herhalen 

 
OPMERKING C3-OPTIMUM Hardware reiniger: 
Wij adviseren C3-OPTIMUM hardware reiniger met behulp van microvezel doek op het 
oppervlak aan te brengen. 


