König
Edelstaalreiniger
Toepassing





Productgegevens

Speciaal voor reiniging en onderhoud van edelstaal en geanodiseerd aluminiumoppervlakken (bijv. afzuigkappen, keukengerei, profielen etc.)
Getest op gebruik in de levensmiddelenbranche (direct
contact met levensmiddelen vermijden).
Ook ideaal voor catering, levensmiddelenbedrijven en ziekenhuizen.
Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen





Verpakking:
Drijfmiddel:
Opslag:

Verwijdert krachtig hardnekkig vuil, vetsporen en vingerafdrukken.
Beschermt oppervlakken tegen aanslag.
Vereenvoudigt het alledaagse reinigingsgebruik.
Creëert een glanzende, zijdeachtige uitstraling.

Gebruiksaanwijzing
De edelstaalreiniger voldoende op de oppervlakte spuiten, spuitafstand
10 cm. en deze met een zachte, vezelvrije katoenen doek reinigen. Bij
streepbeeld het proces herhalen. Eventueel met een droge doek nawrijven. Bij hardnekkig vuil de reiniger in laten werken. Bij reiniging van
kleine oppervlaktes de edelstaalreiniger op een doek spuiten om zo de
omgeving tegen spuitnevel te beschermen.
Wegens de vetoplossende eigenschappen is het dragen van gummihandschoenen bij verwerking aan te bevelen.
Tip: niet op warme oppervlakken gebruiken.

Aerosol spuitbus.
Dimethylether (DME).
minstens 2 jaar (in gesloten originele
verpakking en staande bij omgevingstemperatuur) .

Veiligheidsadviezen









Zeer licht ontvlambaar.
Houder staat onder druk.
Tegen zonnestralen en temperaturen boven 50°C beschermen.
Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden.
Niet spuiten in richting van vlammen of gloeiende voorwerpen.
Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.
Niet in de ogen spuiten.
Buiten bereik van kinderen houden.

Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Afvalverwijdering



Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften
afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de
verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AVV 160505 Gassen in drukhouders m.u.v. datgene wat onder AVV nr.
160504 vallen - afgevoerd worden.

Leverbaar


400 ml. spuitbus.

Meer informatie en veiligheidsbladen vindt u op internet onder: www.beltraco.nl/handleiding-veiligheid

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