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Algemene richtlijnen en gebruik instructies 

1. Algemene richtlijnen voor veilig gebruik van Foxinox producten. 

I. Gebruik het product volgens de aanwijzingen op het etiket en de gebruikersinstructie. 

II. Product alleen toepassen op oppervlakken waarvoor het product bedoeld is, roestvast staal en 

overige metalen. 

III. Producten altijd buiten bereik van kinderen houden. 

IV. Producten niet inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking 

of etiket tonen. 

V. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Bij aanraking van het product met het oog 

onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 

VI. Ter voorkoming van mogelijke ongewenste irritaties is het aan te bevelen om (waterdichte) 

handschoenen te gebruiken tijdens het reinigen. 

VII. Producten niet gebruiken in de volle zon. 

 

2. Gebruikersinstructie Foxsoft 

I. Na het schudden van Foxsoft dient de reiniger onverdund aangebracht te worden met een 

vochtige spons. Laat het middel vervolgens kort intrekken (circa 1 minuut) en begin daarna met 

enige druk de spons over het materiaal te bewegen (poetsen/boenen).  

II. De spons dient in de wals richting van het materiaal te worden bewogen of in de richting van 

het geborstelde of geslepen oppervlak. Indien de roest hardnekkig is kan men ook de witte 

(schuur)kant van de spons gebruiken. 

III. Wel moet men er rekening mee houden dat de losgekomen oxiden een oppervlak enigszins 

kan beschadigingen. Dat komt vooral voor bij rvs dat (hoog) gepolijst is.  

IV. Verwijder de residuen zorgvuldig met water of een vochtige doek. Dit laatste dient met lichte 

druk gedaan te worden om te voorkomen dat vuil opnieuw in de poriën wordt gewreven.  

V. Gebruik bij voorkeur de basische reiniger Foxprotect die naast neutralisatie ook nog 

bescherming op nanoschaal biedt om nieuwe corrosie zoveel mogelijk te voorkomen. 

VI. Foxsoft niet gebruiken op natuursteen en andere niet zuurbestendige oppervlakken. 

 

3. Gebruikersinstructie Foxprotect  

I. Verdunnen met water voor dagelijks gebruik 50ml op 1 liter water. 

II. Bij gebruik als nabehandeling van oppervlak dat behandeld is met  Foxsoft; 1 op 2,5 met water 

verdunnen. 

III. Met een spons of doek het oppervlak grondig afwissen/schoonmaken. 

IV. Voor mooi droog resultaat nadien spoelen met water. 

V. Altijd koud water gebruiken. 

 

4. Gebruikersinstructie Foxspray 

I. Voor een optimaal droog resultaat moet de Foxspray op een microvezel doek aangebracht 

worden en dan het oppervlak gelijkmatig af wissen. Foxspray niet direct op het schoon te 

maken oppervlak aanbrengen. 

II. Foxspray is een kant-en-klare reiniger. 

III. Foxspray alleen op waterbestendige oppervlakken gebruiken.  

IV. Foxspray niet op pianolak en acryl glas gebruiken.  

 

5. Gebruikersinstructie Foxpolish 

I. Gebruik Foxpolish voor het reinigen van verontreinigde en doffe oppervlakken. 

II. Foxpolish op een vochtige doek aanbrengen. Het oppervlak reinigen en nawrijven met een 

droge doek. Eventueel met een zachte doek nawrijven tot hoogglans. 

III. Geschikt voor roestvast staal, nikkel, koper, brons, chroom en aluminium.  


