GLASSRENOVATOR
PRODUCTOMSCHRIJVING
GLASSRENOVATOR is een reiniger op basis van verschillende zuren voor het reinigen en krasvrij maken van glazen oppervlakken.
TOEPASSING
GLASSRENOVATOR wordt gebruikt om glazen oppervlakken te ontdoen van kalk, cementresten of kiezelsteenzuur en is voor zowel
exterieur als interieur gebruik.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•

Lost hardnekkige kalk en cementresten snel op
Reinigt glasoppervlakken
Gebruiksvriendelijk
Bevat geen fluorwaterstofzuur of zoutzuur
Volledig oplosbaar in water

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur:		
Soortelijke gewicht:
pH: 		
Bevat: 		
Vlampunt:		
Kookpunt:		
Vorm: 		
Verdunning:
VOS gehalte:
Oplosbaarheid:

Kleurloos
Kenmerkend
1,10 kg/liter
<2
Methaansulfonzuur
Niet van toepassing
>100oC
Vloeibaar
Niet verdunnen
Bevat geen VOS
Volledig oplosbaar in water.

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
GLASSRENOVATOR kan bij alle droge weersomstandigheden gebruikt worden. Lage temperaturen kunnen de werking vertragen.
GEBRUIKSAANWIJZING
GLASSRENOVATOR rijkelijk aanbrengen op de te behandelen plaatsen. Circa 1 - 5 minuten laten inwerken, eventueel doorhalen
met een witte pad. Daarna grondig afspoelen met schoon water. Indien noodzakelijk behandeling herhalen.
VERPAKKING
5 l, 10 l en 25 l.
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THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik 0,1 - 0,5 l/m². Verbruik is afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en de aard en mate van de vervuiling

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele, ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan in een droge, koele en geventileerde plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag geschikte beschermende handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril en beschermingsmiddel voor het gezicht. Dit product
is corrosief voor de huid en ogen. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.
ETIKETTERING
Gevaar. Kan ernstige brandwonden en ernstig oogletsel veroorzaken.

GHS05

GHS07

GHS09

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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