Aluminiumreiniger 2000
Aluminiumreiniger 2000 is een rvs- en aluminiumreiniger op basis van een anorganisch
zuur.
•
•
•
•
•

Bevat geen chloride, zoutzuur of oplosmiddelen
Goed met water afspoelbaar
Bevat geen schuurmiddelen
Lost vliegroest, atmosferische vervuiling moeiteloos op
Kan bij langdurige inwerking etsen op glas

Toepassing
Aluminiumreiniger 2000 is zeer geschikt voor het
reinigen van roestvaststaal (kwaliteit 316), chroom,
koper, nikkel en aluminium. Verwijdert sterk
gecorrodeerde en geoxideerde lagen, anodische
lagen en resten van polijstmiddelen.
Tevens verwijdert het kalkaanslag op glas.

Gebruiksaanwijzing

Kenmerken
Dichtheid (SG), pH waarde
Onverdund product
pH onverdund product

: ca 1,1 kg/l
: 1,4

Verpakking
10 Kilo can HDPE.

Gebruik het product zoals aangeleverd. Breng
Aluminiumreiniger 2000 aan met behulp van een
kwast of spons en laat het 15-20 minuten inwerken.
Eventueel ondersteunen met een witte pad.
NIET OP WARME BEPLATING GEBRUIKEN OF HET
PRODUCT LATEN INDROGEN.
Spoel goed na met veel water en eventueel
ondersteunen met een borstel of witte pad.
Theoretisch rendement
10-20 m2 per liter.
Verbruik is sterk afhankelijk van mate van
vervuiling.

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

Reiniging apparatuur
Direct na gebruik met schoon water.
Applicatie condities
Minimale omgevingstemperatuur:
Maximale relatieve vochtigheid:
Minimale ondergrond temperatuur :
Maximale ondergrond temperatuur:

15 ⁰C
100 %
10 ⁰C
30 ⁰C

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 EGveiligheidsinformatieblad (MSDS).
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