
Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsvoorschriften 

Afvalverwijdering 
Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

• Voor een grondige reiniging/verwijdering van vuil en voor het 

ontvetten van kunststof raamprofielen (wit en PVC gekleurd) 
en met folie beklede oppervlakken zonder de glansgraad van 
de folie te beschadigen.   

• Verwijdert resten van beschermfolie, bitumen en butyl, 

markeringslijnen, etiketten, lijmresten en restanten van  
andere materialen (bijv. rubber).  

• Niet geschikt voor oppervlaktereiniging 

(onderhoudsverzorging) van bijv. vensterglas.   

• Geschikt voor het reinigen van alle andere niet-absorberende 

oppervlakken (vóór gebruik verdraagzaamheid testen). 

• Niet in de riolering laten komen.  

• Alleen lege of restlege verpakkingen mogen bij het huishoudelijk 

afval worden gedaan.  

• Materiaalresten kunnen worden verwijderd volgens afvalcode 

EAKV 080111 - Verf- en lakafval dat organische oplosmiddelen 
of andere gevaarlijke stoffen bevat.  
 

• Niet-oplossende emulsie op waterbasis  
• Intensieve reinigingskracht.  
• Behoudt het oorspronkelijke uiterlijk.  
• Beschermt en verzorgt het oppervlak.  
• Antistatisch effect. 

Voor gebruik goed schudden en verdraagzaamheid testen op een 
onopvallende plaats. Breng Aqua Soft-Cleaner aan op een pluisvrije 
doek (tricot doek) en wrijf over het oppervlak en veeg het oppervlak 
snel schoon. Indien nodig (bijv. bij sterke vervuiling) de procedure 
herhalen. Bij het verwijderen van etiketten, lijmresten en dergelijke, 
Aqua Soft-Cleaner royaal aanbrengen en enige tijd laten inwerken. 
Daarna met tricot doek het oppervlak schoon vegen. Bij opstaande 
restanten van bijv. lijmresten, de AQUA Soft-Cleaner aanbrengen, deze 
enige tijd laten intrekken en vervolgens met de voorkant van de vul-
stofspatel (Kö 161) of een geschikt gereedschap het restant voorzichtig 
verwijderen. Bij hardnekkige vervuiling of voor het verhogen van de 
reiningingskracht AQUA Soft-Cleaner aanbrengen en deze enige tijd 
laten inwerken. Daarna met de witte zijde van de Foamy (deze altijd 
eerst goed nat maken met water) en AQUA Soft-Cleaner (geen druk 
uitoefenen) de vervuiling verwijderen.  
Wrijf na met een droge doek, evt. microvezeldoek grijs (SP706).  
 
Aanbevolen producten: Foamy reinigingsdoek / Microvezeldoek grijs  
 
 

König              
AQUA Soft-Cleaner  (Kö A54200) 
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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. 

 Voor meer informatie zie het etiket en het veiligheidsinformatieblad  
 

 
Kleur:  melkwit 
Opslag:  2 jaar (in originele verpakking en staande bij   

  omgevingstemperatuur)  
 

  Tegen vorst beschermen!  

         Meer informatie vindt u op internet onder  
       www.beltraco.nl 


