Easy Clean & Wax
Easy Clean & Wax is een reiniging en onderhoudsmiddel op basis van oppervlakte
actieve
stoffen,
polijstmiddelen,
beschermende
componenten
en
reinigingsversterkers.
•
•
•
•

Zuur en alkalivrij
Reiniging en bescherming in 1 arbeidsgang
Glans en kleur herstellend
Voor binnen en buiten toepassingen

Toepassing

Kenmerken

Easy Clean & Wax is zeer geschikt als reiniger en
geeft de behandelde ondergrond een tijdelijke
bescherming aan gecoate oppervlakken, RVS, non
ferro metalen en kunststof ondergronden.

Dichtheid (SG), pH waarde

Gebruiksaanwijzing

Verpakking

Los vuil van de ondergrond afspoelen. Easy Clean &
wax gebruiken zoals aangeleverd. Breng het
product aan met een korrelvrije doek of witte
kunststof non woven pad en verdeel het gelijkmatig
over het oppervlak. Ook zeer geschikt voor
verwerking met een poetsmachine.na indroging het
oppervlak poleren met behulp van een schone
korrelvrije doek of spoel af met veel water
gekoppeld aan een autowasborstel.
Theoretisch rendement
Circa 15-20 m2 per liter.
Het verbruik is sterk afhankelijk van de ruwheid van
het oppervlak en de mate van vervuiling.
Reiniging apparatuur
Direct na gebruik met schoon water.
Applicatie condities
Minimale omgevingstemperatuur:
Maximale relatieve vochtigheid:
Minimale ondergrond temperatuur :
Maximale ondergrond temperatuur:

5 ⁰C
100 %
5 ⁰C
35 ⁰C

pH onverdund product
Dichtheid

: circa 7-8
: 1,010 g/cm3

10 liter in HDPE can
Houdbaarheid
Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een
droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken,
originele verpakking.
Restanten
Restanten van het product en lege verpakking
afvoeren als chemisch afval in overeenstemming
met de lokale regelgeving en wettelijke
voorschriften.

Veiligheidsinformatie
De gebruiker van dit product dient zich aan de
nationale
wetten
betreffende
gezondheid,
veiligheid en milieu te houden. Zie voor meer
informatie over de samenstelling, de meest actuele
veiligheidsgegevens en disclaimer het EG
veiligheidsinformatieblad (MSDS).
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