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DEVETAAL VERFREINIGER

Omschrijving

Versie 01.0

: een reinigingsmiddel geschikt voor watervaste oppervlakken,
oplosbaar in koud en warm water.

Bijzondere eigenschappen : -

verwijdert vrijwel alle soorten aanslagen op buitenschilderwerk
verwijdert rookaanslag op binnenschilderwerk
reinigt watervaste sierpleisterwanden optimaal
bevat geen bijtende stoffen
vriendelijke reuk, bevat geen ammonia
tast geen textielweefsel aan
lost lichte kalkaanslag en nicotineaanslag op
klontert niet, geen korrelvorming
gemakkelijk doseerbaar
biologisch afbreekbaar
PH graad 12,5 – 13 (alkalisch)

Toepassing

: voor vrijwel alle reinigingswerkzaamheden (bijv. ter verwijdering van
vet, vuil, roet enz.) o.a. als alternatief voor ammonia bij het reinigen
van te schilderen oppervlakken.

Basisgegevens

: bepaald bij 200C en 65% RV

Kleur

: blauw

Soortelijk gewicht

: 1,00 g/cm³

Vaste-stof gehalte

: 0%

Applicatiegegevens
Verwerking

: oplossen in koud of warm water en met een borstel, roller of
hogedrukspuit opbrengen. Altijd nawassen met schoon water en de
ondergrond droog maken. Indien, i.v.m. sterke verontreiniging, een
extra hoge dosering Devetaal Verfreiniger is gebruikt dient aan het
nawassen extra aandacht besteed te worden. Handschoenen
gebruiken bij eventuele allergie. Tevens opletten met morsen op
steigermateriaal ( gladheid).

Theoretisch rendement

: meestal zal 1 deel Devetaal Verfreiniger op 40 delen water voldoende
zijn; bij sterkere verontreinigingen iets hoger doseren en even laten
inwerken. Bij zeer sterke verontreinigingen – b.v. olie op vloeren10-30 minuten laten inwerken. Devetaal Verfreiniger kan, zonodig,
onverdund worden gebruikt. Bij gebruik van een hoge concentratie
kan de glans van het te reinigen oppervlak verminderen.
Indien Devetaal Verfreiniger wordt ingezet voordat er een
watergedragen lakkwaliteit wordt gebruikt, Devetaal Verfreiniger
verdund gebruiken (1 op 40).

Verwerkingscondities

: verwerkingstemperatuur: > 0°C
relatieve luchtvochtigheid: n.v.t.

Verdunning

: water
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Overige gegevens
Stabiliteit/opslag

: > 5°C

Verpakking

: navulbare spuitfles van 500 ml ( in doos à 24 stuks) en cans à 1 en 5
liter.

Veiligheidsvoorschriften
Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid
en milieu te houden.
Arbo categorie

: A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor
professioneel gebruik binnen aan de ARBO

Europese Verfrichtlijn

: n.v.t.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt
regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost
Coatings wijst elke aansprakelijkheid , behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit
gebreken in de juistheid en volledigheid uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen
informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en
mogelijkheden.

Drost Coatings, Postbus 3, 5900 AA Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl
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