
Technische informatie

Hesse Klarolin reiniger ZD 3912

>Productbeschrijving
Is een vloeibaar, mild ruikend reinigingsmiddel voor de reiniging en ontvetting van oppervlakken. Ondanks de
goed reiningende en ontvettende eigenschappen is het mild voor de ondergrond.

>Toepassingsgebieden
Geschikt als reinigingsmiddel voor kunststof en gelakte oppervlakken in de volledige interieurbouw. Klarolin
reiniger is ook geschikt voor het verwijderen van hars dat uit zacht hout (bv. spar) is gesijpeld en dat op het
gelakte oppervlak een kleverig laagje achterlaat.

>Aanwijzingen voor verwerking
Een zachte doek in Hesse Klarolin reiniger drenken en het oppervlak vochtig afvegen. Zo verwijdert u vingeraf-
drukken, vuil, stof, nicotineresten enz. Bij hardnekkige vlekken moet u deze wellicht enkele malen herhalen en
navegen met een droge doek.

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 34 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Uiterlijk niet relevant
Dichtheid serie kg/l 0.716
Leveringsvorm vloeibaar
VOC EU % 100 %
VOC FR C
Opslagtemperatuur 10 - 30 °C
Houdbaarheid weken 26
Verwerkingstemperatuur 20 °C

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
ZD 3912 - 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen
Voordat u Klarolin reiniger toepast, moet u eerst controleren of het te reinigen oppervlak bestand is tegen de
reiniger. Afhankelijk van de kwaliteit van het te reinigen oppervlak de reiniger alleen verneveld toepassen.

>Algemene aanwijzingen
Altijd gesloten en buiten bereik van kinderen bewaren! Alleen verpakkingen die ontdaan zijn van reststoffen af-
voeren bij het afval of laten recyclen. Opslagklasse volgens de verordening inzake bedrijfsveiligheid: lichtont-
vlambaar. Neem de meest recente versie van het veiligheidsblad in acht!

Onze technische informatie wordt conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften aangepast. De aangegeven waarden ge-
ven geen specificaties weer, maar zijn typische productgegevens. De actuele versie vindt u op internet op www.hesse-lignal.de. U kunt ook
uw accountmanager aanspreken. Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig technisch
onderzoek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaar-
den. Er wordt een veiligheidsblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.
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