VITRE-VIT
Reinigingsmiddel op alcoholbasis voor ruiten

Samenstelling :
Reinigend schuim op basis van
isopropanol,
alifatische
koolwaterstoffen en parfum,
butaan en propaan.
pH : +/- 10.

Toepassingsgebieden :
Alle gladde, matte of glanzende
afwasbare oppervlakken in glas,
plastiek, lak, keramiek, metaal
(staal,
inox,
anodisch
aluminium, koper, enz.)

Eigenschappen :
Uitstekend bevochtigings- en
reinigend effect.
Het actieve
schuim bereikt zelfs moeilijk
bereikbare plaatsen en laat een
gemakkelijke
snelle
en
voordelige
reiniging
toe.
Emulgeert zeer goed, zelfs bij
zeer hoge graad van vervuiling.
Reinigt
alles
zonder
de
oppervlakken aan te tasten en
zonder sporen na te laten. Zorgt
ervoor dat het glanzend uitzicht
van de gereinigde oppervlakken
behouden blijft.
Aangenaam
parfum.

Toepassing :
De spuitbus goed schudden.
Een kleine hoeveelheid product
per keer verstuiven op het te
reinigen oppervlak (in de vorm
van puntjes of een “S”) terwijl u
de spuitbus ongeveer 20 tot 30
cm van het oppervlak verwijderd
houdt. De spuitbus goed recht
houden.
Het
schuim
onmiddellijk uitwrijven met een
zuivere, droge en niet-pluizige
doek of met een papieren serviet
en blijven wrijven totdat alle
resten verdwenen zijn.
De
spuitbus vóór elk gebruik goed
schudden.

Belangrijk :
Bus onder druk. Beschermen
tegen zonnestralen en niet
blootstellen aan een hogere
temperatuur dan 50°C. Ook na
gebruik niet
doorboren
of
verbranden. Niet verstuiven in de
richting van een vlam of een
gloeiend voorwerp. Buiten bereik
van kinderen bewaren.
Lege
verpakkingen met het huisvuil
meegeven.
Bescherming van het milieu :
Dit product beantwoordt aan de
milieubeschermingswet inzake
waspoeders
en
reinigingsmiddelen
alsook
aan
de
productienormen die daaruit
voortvloeien.
De oppervlakteactieve stoffen zijn voor ten
minste
90%
biologisch
afbreekbaar.
Dit product is bestemd voor
professioneel gebruik.
Beschermen tegen vorst.
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