
Ramen reinigings- en onderhoudsset
Voor gelakte en gebeitste houten ramen

Leverbaar
Aantal per pallet 500

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid StukStuk

Verpakkingstype set

Verpakkingscode 01

art.nr.art.nr.

2745 ◼
De set bestaat uit:
250 ml reiniger, 250 ml balsem en 2 speciale doeken

Verbruik 5-10 ml/m² per laag

Toepassing Onderhoud van gelakte en transparant afgewerkte houten ramen■

Eigenschappen Regelmatig gebruik leidt tot verlenging van de onderhoudsinterval respectievelijk levensduur van het oppervlak■
Opfrissing van de kleur / glans■
Extra bescherming tegen weersinvloeden■

Technische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Bindmiddel acrylaat

Dichtheid (20 °C) ca. 1,01 gr/ cm³ (2743 reiniger) 
ca. 1,04 gr/cm³ (2744 onderhoudsbalsem)

Geur karakteristiek (2743 reiniger)
mild (2744 onderhoudsbalsem)

Verwerking

Schudden voor gebruik.
Doordrenk katoenen doek met reinigingsmiddel en reinig het oppervlak; vermijd intensief wrijven op het gelakte
oppervlak.
Ongeveer 30 minuten laten drogen.
Met de tweede speciale doek de onderhoudsbalsem dun (!) en gelijkmatig in één richting aanbrengen (van links
naar rechts of van boven naar beneden).
Niet na politoeren of wrijven.

Richtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15 °C tot max. +25 °C.

■

Applicatie Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.
Niet bij direct zonlicht of opgewarmde oppervlakten aanbrengen.
Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan 15°C.
Gelieve enkel de reinigingsdoeken te gebruiken die bij het product geleverd worden.
Alle materialen die niet van hout zijn (bijv. beslag, glas, deurklinken enz.) mogen niet onderhoudsmiddel in contact
komen respectievelijk direct voorzichtig met water schoonmaken.

Droging
ca. 30 minuten

■
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Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid of overschrijding van de max. laagdikte kunnen de droging
aanzienlijk vertragen!

Verdunning
Verwerkingsklaar

■

Opslag / houdbaarheid Bewaren in ongeopende originele verpakking op een koele, droge plaats beschermd tegen vorst. Gebruik
verpakkingen snel binnen één seizoen na aankoop.

Veiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste
veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende
voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval
afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

VOS volgens Decopaint-richtlijn
(2004/42/EG)

Onderhoudsbalsem:
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 130 g/l (2010). 
Dit product bevat <130 g/l VOS.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de
nieuwste ontwikkelingen en
verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze
invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad
geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag
dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren
uitsluitend onder deze voorwaarden.
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