
Technische informatie

Proterra Reiniger GR 1900

>Productbeschrijving
Reinigings- en verzorgingsconcentraat voor meubeloppervlakken; oplosmiddelvrij, met de natuurlijke was van de
Carnauba palm.

>Toepassingsgebieden
Voor alle gelakte en geoliede oppervlakken en pvc, keramische tegels en kunststof oppervlakken. Niet geschikt
voor spiegels, marmer of slipbestendige oppervlakken.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Hardnekkig vuil met een doek of een zachte borstel van het te reinigen

oppervlak verwijderen.

>Eindbehandeling

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C

Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C

>Applicatie
Applicatie
overige verwerking
overige verwerking

>Aanwijzingen voor verwerking
Voor regelmatige reiniging wiswater toevoegen. Deze oplossing vernevelen (oppervlak niet overmatig bevochti-
gen). Het oppervlak wordt in één bewerking gereinigd en verzorgd. Regelmatige reiniging en verzorging: bij be-
perkte vervuiling reiniger met water verdunnen in de verhouding 1 : 100 (100 ml per 10 l water).
Intense reiniging: bij zware vervuiling of intense verzorging een hogere dosering gebruiken van maximaal 1 : 10
(100 ml per 1 l water). Natuurlijk hout nooit voor langere tijd vochtig of nat laten. Geen agressieve of schurende
reinigingsmiddelen gebruiken.

>Technische gegevens
Aandeel hernieuwbare grondstoffen
%

1.5

Uitlooptijd (+/- 15 %) 38 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Uiterlijk niet relevant
Dichtheid serie kg/l 1
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 3
VOC EU % 0 %
VOC FR A+
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C
Opslagtemperatuur 10 - 40 °C
Houdbaarheid weken 52
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
GR 1900 - 1 l, 3 l, 15 l, 25 l
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>Speciale aanwijzingen
Let ook op onze speciale verzorgingsinstructies voor parketvloeren volgens DIN 18356!

>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. Ingrediënten volgens EG-verordening nr. 648/2004: niet-ionische opper-
vlakteactieve stoffen minder dan 5 %, geurstoffen, methylisothiazolinone, benzisothiazolinone. De oppervlak-
teactieve stoffen voldoen aan de voorwaarden van de biologische afbreekbaarheid, zoals vastgelegd in verorde-
ning 648/2004 voor reinigingsmiddelen. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen aanvullende gege-
vens in verband hiermee opvragen bij de fabrikant van de oppervlakte-actieve stof.

>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

Het recept is vrij van: houtbeschermingsmid-
delen, giftige zware materialen, ftalaatweek-
makers, formaldehyden, CMR-stoffen cat. 1A
+ 1B en vluchtige halogeenorganische ver-
bindingen.

HESSE

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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