Technische fiche

GLOSS & PROTECTOR
Het product:
GLOSS & PROTECTOR voor reiniging en conservering van alle metaaloppervlakken. Hoogwaardige
grondstoffen beschermen de oppervlakken. UV-stabiel.
Highlights:
λ
λ
λ
λ

GRM-getest.
Eenvoudig te gebruiken.
Goede beschermende werking.
Geurarm.

Toepassingsgebied:
Eloxal, aluminium, chroomstaal, koper, messing, lakken enz.
Gebruik:
Het product spaarzaam aanbrengen met een doek. Napolijsten met een zachte, droge doek.
Technische gegevens:
Waterbestendigheid
Oppervlaktebescherming
Verbruik
Milieuvriendelijkheid

Goed
1 - 2 jaar
2
Ca 25 - -40 g/m per toepassing.
Goed

Veiligheid / Milieu:
De specifieke informatie kan gevonden worden in het veiligheidsinformatieblad.
GLOSS & PROTECTOR is samengesteld op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van
ecotoxicologie, bescherming van de gezondheid, arbeidsveiligheid en keuze van de grondstoffen en
de verpakkingsmaterialen; het overtreft gedeeltelijk de desbetreffende wettelijke bepalingen.
De gebruiker ontvangt gegarandeerd een product dat is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke
kennis.
Houdbaarheid:
In gesloten verpakking: 2 jaar vanaf de productiedatum. Beschermen tegen vorst en warmte.
Opmerkingen:
Elektrostatische ladingen vermijden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. Er
mogen alleen grondig gereinigde, grondig gespoelde en volkomen droge oppervlakken worden
behandeld. Als de voorafgaande reiniging niet wordt uitgevoerd met aanbevolen producten, wijzen wij
elke verantwoordelijkheid voor het coatingproduct af.
Voor de voorafgaande reiniging van de oppervlakken bevelen wij PERIODI CLEAN aan. Min.
temperatuur voor verwerking: + 0 C. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen.
Voor de conservering moet de oppervlaktetemperatuur ongeveer 0 - 20 C bedragen. Wij aanvaarden
geen verantwoordelijkheid voor ondoelmatig gebruik en daaruit voortvloeiende schade.

Technische fiche
Eigenschappen:
Kenmerken:
Samenstelling:
pH-waarde conc.:
Dichtheid:
GK (giftigheidsklasse):
ADR:

Heldere, kleurloze vloeistof
Onderhoudscomponenten, oplosmiddelen
Niet te bepalen
0,725
vrij BAGT Nr. 611 500
UN-nr. 1268, aardoliedistillaten, niet afzonderlijk
genoemd (bevat white spirit),
K 1.3.111 ADR

Het veiligheidsinformatieblad behandelt natuurlijk alle mogelijke en toekomstige toepassingen, die
deels ook worden ingegeven door de veelvuldigheid van de bouwmaterialen. Het onstslaat echter de
professionele gebruiker niet van overleg in geval van twijfel of van het uittesten op eigen
verantwoordelijkheid op de plaats van toepassing, noch van kritische aandacht bij de verwerking.
Daarnaast werden in het informatieblad ook gegevens, die men mag beschouwen als gekend door
vaklieden, niet vermeld. De inhoud van dit veiligheidsinformatieblad impliceert geen juridische
verbintenissen en het bevestigt noch een contractuele verbintenis, noch nevenverplichtingen bij de
koopovereenkomst.

