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Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert
echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe
nota bestaat van recente datum.

Productomschrijving

STELCLEANER is een reiniger voor borstels en rollen. Hij laat toe gereedschap te reinigen waarmee geverfd is.

Gebruik

STELCLEANER maakt het mogelijk om door eenvoudige reiniging met water, verf in de haren van de borstel of de rol te verwijderen en
hun soepelheid te laten bewaren.

STELCLEANER reageert niet als een afbijtmiddel en doet de verf niet zwellen in vatting en hiel, dit voorkomt elke vervorming.

STELCLEANER bevat geen bijtende producten die de haren kunnen aantasten.

Ondergronden

Gebruiksaanwijzing

1. Een kleine hoeveelheid STELCLEANER in een recipiënt gieten
2. De meeste verf uit de borstel verwijderen, daarna laten inwerken in STELCLEANER

Voor watergedragen verven tot max. 50 % water toevoegen om een optimaal resultaat te bekomen.
3. De borstel onder stromend water houden om de overblijvende verf te verwijderen. Indien nodig deze behandeling herhalen. Voor

rollen en elk ander materiaal hetzelfde reinigingssysteem toepassen
4. Na het decanteren kan STELCLEANER opnieuw gebruikt worden

 
 
Opmerking: STELCLEANER is niet geschikt voor verven op basis van epoxy- of polyurethaanharsen.
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Verwerking van het product

 

Samenstelling

•Oplosmiddel Aromatische en alifatische koolwaterstoffen, tensio-actieven

Eigenschappen

•Densiteit bij 20°C 0,80 ± 0,05

Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en
35°C.

Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.
Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.
Buiten bereik van kinderen houden.
Tijdens de toepassing en de droging een voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van open vuur en andere
ontstekingsbronnen vermijden.


