Pasta voor de verwijdering van aanslagen op glas.
kalkaanslag - zuignapsporen - cementuitlogingen - silicone
Glasaanslag

Handmatig gebruik
met reinigingsdoek

Machinaal gebruik
met poliertoestel

TOEPASSING

Kant-en-klare pasta ontwikkeld voor de verwijdering van aanslagen en vervuilingen op glasoppervlakken:
kalkaanslag, cement- en betonuitlogingen, hydrofuge, zuignapsporen, salpeter, siliconeresten, vetvlekken,
alcoholstift, ....

GEBRUIKSAANWIJZING

Steeds vooraf het te behandelen glas grondig reinigen – standaard glasreiniging – om ervoor te zorgen dat
alle zand/stof/vuil van het glasoppervlak is verwijderd, om krasvorming te voorkomen.
GLASS RENEW SUPER aanbrengen op een propere reinigingsdoek en in draaiende bewegingen op het glas
wrijven, of gebruik met poliermachine met geschikte pad. Hou tijdens deze reinigingswerken het glas
steeds nat, door het te besprenkelen met water.
De combinatie van een draaiende beweging met GLASS RENEW SUPER zorgt voor een dieptereiniging van
het glas.
Indien nodig, bij hardnekkige vervuiling, procedure herhalen.
-

Steeds vooraf de geschiktheid van dit product testen.
Niet gebruiken op plexiglas.

TECHNISCHE GEGEVENS

» Uitzicht: witte viskeuze pasta
» Geur: lichte geur
» Dichtheid : 1,4 kg / L
» Verbruik: 10 à 40 m²/liter afhankelijk van de graad van glasaanslag
» Opslag : 5 – 30 °C
» Bewaring : 2 jaar in gesloten, originele verpakking

VERPAKKING

Verpakking in fles met handige sluitdop:
» 100ml – 20 x 100ml
» 250ml – 24 x 250ml
» 500ml – 15 x 500ml

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsdatablad van dit product alvorens het te gebruiken.

DATUM OPMAAK VAN DEZE VERSIE: 26/11/2016 - De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing. Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert
en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit.
Wijzigingen aan deze fiche t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewisse n van de geldigheid van de fiche in uw bezit. De
bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. HEVADEX bvba is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de producten indien die niet overeenstemmen m et de
aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen. De aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen zoals hierboven beschreven zijn slechts indi catief en houden geen absolute regels in aangezien
bepaalde elementen aan onze controle kunnen ontsnappen. Gelieve HEVADEX bvba te raadplegen. Zij zullen u adviseren over uw sp ecifieke toepassing.
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