ETCHREMOVER
PRODUCTOMSCHRIJVING
ETCHREMOVER is een polijstmiddel met uiterst fijne, niet schurende korrel om etsstift, verwering en fijne krassen op diverse ondergronden
zoals glas en kunststof te verwijderen.
TOEPASSING
ETCHREMOVER is polijstmiddel met sterk reinigende en polijstende werking. Door de zeer fijne schuurkorrel uitermate geschikt voor
gebruik op krasgevoelige ondergronden zoals RVS, plexiglas, polycarbonaat, geglazuurde tegels en glas oppervlakken. Ook zeer
geschikt voor het reinigen van plaatselijke sterke vervuiling op vele coatings zoals toegepast op damwandprofielplaten.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•

Toepasbaar op diverse soorten coatings, metallics, blanke lakken, kunststoffen, geglazuurde tegels en glasramen.
Krasvrij polijstmiddel
Op vele ondergronden te gebruiken.
Eenvoudig toe te passen.
Snel een langdurig effect.

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur:		
Vorm:		
Soortelijke gewicht:
pH: 		
Bevat: 		
Vlampunt:		

Lichtgeel/beige
Producttypisch
Pasteus vloeibaar
1,08 kg/liter
Ca. 7
Oppervlakte actieve stoffen en een zeer fijn polijstmiddel
Niet van toepassing

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
ETCHREMOVER kan onder alle droge weersomstandigheden gebruikt worden. Lage temperaturen vertragen de werkzaamheid.
GEBRUIKSAANWIJZING
ETCHREMOVER aanbrengen met een vochtige doek of powersponge en al polijstend de verontreiniging of krassen weg polijsten.
Nawrijven met een schone niet pluizende doek.
VERPAKKING
0,5 liter kunststof fles.
THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik 0,1 - 0,2 l/m². Verbruik is sterk afhankelijk van de aard van de verontreiniging en de structuur van de ondergrond.
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OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen.
ETIKETTERING
Niet ingedeeld als gevaarlijk.

UITGAVE
Mei 2018.
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden
buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en
gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.
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