METAPUR
Onderhoudsproduct voor roestvrij staal

Samenstelling :
METAPUR bevat niet-ionogene oppervlakte-actieve bestanddelen (< 5%), alifatische koolwaterstoffen en bewaarmiddelen.
pH : +/- 6.

Eigenschappen :
Het product is perfect geschikt voor het
onderhoud van inox en geanodiseerde
aluminium. Poetst en beschermd de
oppervlakken in één behandeling.
Verwijdert snel de meest uiteenlopende
soorten vuil, zoals vingerafdrukken,
verkleuringen, sluiers en vlekken.
METAPUR maakt glanzend schoon. Bevat
geen schurende bestanddelen, dus geen
gevaar voor krassen. Speciale bestanddelen
in METAPUR beschermen de oppervlakken
tegen vingerafdrukken, watervlekken en
stof, en houden ze langer schoon. Vertraagt
tevens oxydatie en verkleuringen van het
metaal. Geeft geen slechte geur af tijdens of
na het gebruik.
Bevat basen noch zuren. Makkelijk en

veillig te gebruiken door de goed in de
hand liggende flacon. Zuinig in het gebruik
(2-4ml/m2).

achteraf met een droge doek worden
opgeboend. Een weinig METAPUR is reeds
voldoende voor een doeltreffende werking.

Toepassingsgebieden :

Voorzorgsmaatregelen :

Op alle metalen oppervlakken zoals inox,
geanodiseerd aluminnium en koper. Perfect
geschikt voor meubelen en bekledingen in
roestvrij staal, toonbanken, deuren, liften,
raamprofielen, verchroomde voorwerpen.

Niet gebruiken op vloeren (gevaar voor
uitglijden) noch op natte of vochtige oppervlakken.

Toepassing / dosering :
De bus goed schudden voor gebruik,
waarbij u erop let dat de spuitmond van het
pistool dicht is. De flacon verticaal houden,
de spuitmond instellen op “verstuiven” en
lichtjes op het oppervlak verstuiven vanop
een afstand van 20 cm. METAPUR
onmiddellijk met een zachte en pluisvrije
doek uitwrijven tot het oppervlak droog is.
Om grotere oppervlakken te behandelen, is
het aanbevolen om METAPUR rechtstreeks
op de doek te spuiten en het oppervlak
daarmee op te wrijven. Glanzende
oppervlakken in staal en chroom kunnen
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Milieubescherming :
Dit product beantwoordt aan de
milieubeschermingswet inzake waspoeders
en reinigingsmiddelen alsook aan de productienormen die daaruit voortvloeien. De
gebruikte grondstoffen zijn minimum 90%
biologisch afbreekbaar.
Dit product is bestemd voor professioneel
gebruik.
Beschermen tegen vorst.

Art. 4712 – 500 ml

