
ArdaCleaner
MULTIREINIGER

VOORDELEN

- Geconcentreerd

- Krachtig vuiloplossendvermogen

- Maakt perfecte hechting mogelijk

- Geconcentreerd

- Krachtig vuiloplossendvermogen

- Maakt perfecte hechting mogelijk

PRODUCT

ArdaCleaner is een universeel toepasbaar reinigingsmiddel

voor het verwijderen van de meeste soorten vervuiling op

vrijwel elke ondergrond. Zeer geschikt als reinigingsmiddel

van tegels vóórdat men tegels wilt gaan verlijmen. Zeer

vriendelijk in het gebruiken en een uitstekend alternatief op

ammonia.

TOEPASSINGEN

- Ontvetten en reinigen van oude tegels voorafgaand aan

het lijmen van tegels op tegels.

- Ontvetten en reinigen van ondergronden voorafgaand aan

schilderwerk.

- Reinigen van ramen, vloeren, deuren en keukens.

- Reinigen van tapijten en tuinmeubilair.

- Reinigen van machines.

EIGENSCHAPPEN

- Fosfaatvrij, biologisch afbreekbaar.

- Verdunbaar, schuimt niet.

- In de meeste gevallen is nawassen niet nodig.

- Maakt ondergronden antistatisch.

- Aangename geur.

VERWERKING

ArdaCleaner dient men te verdunnen naargelang de mate

van vervuiling. Voor sterk vervuilde oppervlakken bij

vloeren, ovens en motoren bijvoorbeeld dient men een

verdunning van 1 deel cleaner op 5 delen water aan te

houden. Bij het reinigen van keukens, wandtegelwerk,

tuinmeubelen en machines wordt ArdaCleaner 1 : 7 verdund.

Reinigen met spons of met een kleurstofvrije katoenen

doek/huishouddoekje. Bij zeer sterke vervuiling kan

herhalen van de handelingen en naspoelen met water nodig

zijn. Het verdient aanbeveling bij het verwerken van

ArdaCleaner handschoenen te dragen omdat het contact

met geconcentreerde ArdaCleaner mogelijk een droge huid

kan veroorzaken. NB: bij het reinigen van natuursteen

ArdaCleaner verdund aanbrengen. Eerst vooraf testen of de

natuursteen niet verkleurt. Bij natuursteen moet men wél

naspoelen.

OPSLAG EN STABILITEIT

In ongeopende, originele verpakking 12 maanden houdbaar

in droge en koele omstandigheden. Aangebroken verpakking

is beperkt houdbaar

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.
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Technische kenmerken

Samenstelling anonische tensiden, alcohol,

buthyglycol en kleurstof

Artikelcode 30605453

EAN code 8713572033520

Verpakking jerrycan 5L

Pallet 128

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


