Hoveniers
Steen- en
Tegelreiniger
Product
Simson Hoveniers Steen- en Tegelreiniger is een geconcentreerd biologisch afbreekbaar allround
reinigingsmiddel voor het verwijderen van een breed scala aan vervuilingen.
Toepassing
Simson Steen- en Tegelreiniger kan gebruikt worden op alle waterbestendige oppervlakken zoals;
beton, bak- en natuursteen, tegels, glas, kunststof, hout, lakwerk etc..
Verwijdert vet, olie, groene aanslag, roet, atmosferisch vuil, schimmel, nicotine, remstof en vele andere
soorten van vervuilingen.
Alleen te gebruiken op waterbestendige oppervlakken. Product niet door de zon verwarmde
oppervlakken laten indrogen. Denk hierbij aan ramen en gecoate gevelbeplating
Eigenschappen
• 1-component.
• Water verdunbaar.
• Allround reinigingsmiddel.
• Veilig te gebruiken op alle steensoorten.
• Biologisch afbreekbaar.
Gebruiksaanwijzing
Simson Hoveniers Steen- en Tegelreiniger verdund aanbrengen d.m.v. sprayen, borstelen, spons of met
behulp van een hogedrukreiniger. Bij zwaar vervuilde oppervlakken product tot 1:5 verdunnen.
De maximale werkbare verdunning is 1:50 afhankelijk van de vuilgraad.
Product enige minuten laten inwerken. Bij hardnekkige vervuiling eventueel opborstelen.
Naspoelen met schoon water, eventueel met behulp van een hogedrukreiniger.
Technische kenmerken.
Vorm:
Geur:
Kleur:
pH Concentraat :
Kookpunt:
Vlampunt:

Vloeistof
Citrus
Geel
13.5
100 °C
N.v.t.
Verpakking
Flacon 1 liter / 12 stuks in een doos

Artikelnummer
30602590

Opslag en stabiliteit
Vorstvrij bewaren.
Houdbaarheid is 36 maanden.
Informatie aanvraag
De volgende publicaties zijn op verzoek verkrijgbaar:
• Veiligheidsinformatieblad (VIB)
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend.
Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten.
Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de
omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken.
Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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