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Verwijdert het hardnekkigste vuil, was en polymere
afwerkingen zonder te spoelen

POWER HOUSE

Krachtige reiniger en wasstripper

KENMERKEN
Krachtig

Heeft een unieke samenstelling van tensioactieve-, sekwestrerende bestanddelen en
solventen om het hardnekkigste vuil, was en polymere afwerkingen te reinigen zonder
spoelen.

Ook voor lastig
te bereiken
plaatsen

Reinigt kleine oppervlakken en slecht bereikbare plaatsen (plinten en hoeken) in de
diepte.

Multifunctioneel

Uitstekend te gebruiken op oppervlakken bestaande uit inox, skaï, chroom, plastic,
mozaïek, tegels, geëmailleerde en gefineerde oppervlakken, keramieke of synthetische
tegels.

TOEPASSING

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Voor gebruik door onderhoudsfirma’s, herstellers en
verkopers van drankverdelers, hotels,
onderhoudsdiensten etc.

De algemene voorzorgsmaatregelen in acht nemen
welke op de verpakking voorkomen. Een
voorafgaande test doen op geverfde oppervlakken.

GEBRUIKSAANWIJZING
De spuitbus goed schudden voor elk gebruik.
Reinigen: Gelijkmatig spuiten op ongeveer 25 cm van
het te behandelen oppervlak. Met een doek over het
oppervlak verspreiden en vervolgens direct met een
droge en schone doek uitwrijven.
Afbijten van oude was: Verstuiven op een klein
oppervlak, het indringen versnellen door het gebruik van
een monoborstel of met een ruw doek om de was los te
maken. Wrijven met een vochtige spons om het vuil weg
te nemen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Vorm ................................. Spuitbus
Drijfgas.............................. Koolwaterstof
Inhoud ............................... ± 600 ml
Ontvlambaar ..................... niet ontvlambaar

TOELATINGEN
NSF A8 geregistreerd, als product bruikbaar voor het
ontvetten van oppervlakken en apparaten in nietproces zones (registratienummer 152106).

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in
gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke
gebruik worden getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid
van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

