
Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

 Voor het voorkomen van verklevingen van de kozijnscharnie-

ren (blokkeren) tussen afsluitband bij nog niet uitgeharde 
lakken op vensters en deuren.   

 Mobiel spuitsysteem voor snelle reparaties ter plaatse. 

 Spuitbus alleen wanneer deze volledig leeg is volgens de voorge-

schreven regels afvoeren. Informatie hierover kunt u verkrijgen 
bij de plaatselijke afvalstoffendienst.  

 Materiaalresten moeten volgens afvalsleutel nr. AVV 160504 - 

Gassen in drukhouders, die gevaarlijke stoffen bevatten - afge-
voerd worden.  

 Kleurloos, op wasbasis.  

 Vrij van siliconen olie. 

Kort schudden (er zitten geen kogeltjes in de spuitbus).  
Alleen zeer dun aanbrengen.  Voor een betere verdeling eventueel met 
een tricot inwrijven. 
Wanneer gelakte oppervlakte bespoten worden, deze eerst met Meu-
belkuur 542 reinigen, om glanzende verschijningen te vermijden. 
Delen die met Verloopmiddel in contact zijn geweest met Meubelkuur 
542 ontvetten en nalakken. 
Glas afdekken om onnodige vervuiling te vermijden. Als er dan alsnog 
spuitnevel op het glas zit, dan laat zich dit het eenvoudigst verwijderen 
met een beetje Correctieoplosser 711.  
 

König              

Verloopmiddel   322 000 
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Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing 
van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden. 

   Verdere informatie en veiligheidsbladen vindt u op internet onder:  www.beltraco.nl 

 Zeer licht ontvlambaar.  

 Houder staat onder druk.  

 Tegen zonnestralen en temperaturen boven 50°C beschermen. 

 Niet spuiten in de richting van vlam of gloeiend voorwerp. 

 Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.  

 Niet in de ogen spuiten.  

 Buiten bereik van kinderen houden. 

 
Uittreksel uit wetteksten. Verdere informatie vindt u op het etiket en op 
de veiligheidsbladen.  

Drijfmiddel:  Dimethylether (DME)  
Ontluchtingstijd:  ca. 5-10 minuten. 
Opslag:   minstens 2 jaar (in originele gesloten  

   verpakking en staande bij omgevingstemperatuur) . 
 

 400 ml. spuitbus.  

Leverbaar 


