
750 ml 1  Liter5  Liter

Kwaliteit voor het schilderen

ONTVETTER
MULTI- 

OPPERVLAKKEN
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Omschrijving

• Geconcentreerde multifunctionele ontvetter

• Ontvet tal van oppervlakken zoals 
muren, plafonds, vloeren, metalen, 
kunststof, tegels, beton ...

• Aangewezen voor het reinigen 
van geverfde muren en plafonds 
alvorens ze opnieuw te verven

• Bijzonder doeltreffend in zeer vuile 
en vettige ruimtes zoals industriële 
lokalen of werkplaatsen

Voordelen

• Ultra geconcentreerd product, te 
gebruiken in kleine hoeveelheden.

• Multi-oppervlakken: een product 
voor talrijke toepassingen

• Superkrachtig product met snelle werking

• Bevat geen chloor noch ammoniak

• Mag in de voedingssector gebruikt worden

Technische omschrijving
ONTVETTER MULTI-OPPERVLAKKEN
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Gebruiksaanwijzing

• Het product volgens de aanbevolen 
dosering in water oplossen.

• De oplossing op het te ontvetten 
oppervlak met een spons, doek of 
door verstuiving aanbrengen.

• Spoelen met helder water

Dosering

• Ultra geconcentreerd product, voor 
gebruik te verdunnen behalve bij 
zeer hardnekkige vervuiling.

• Verdun tot minimaal 20 ml/L water volgens 
vervuiling van het te behandelen oppervlak 

Aanbevelingen

• Bij voorkeur beginnen met een test op een 
klein zone of op een onopvallende plaats.

• Product voorbehouden voor 
professioneel gebruik.

• Niet gebruiken op aluminium, koper, 
zink en hun legeringen evenals 
op rubber en natuursteen.

Voorzorgen

• Bescherming van de handen: draag 
geschikte handschoenen

• Bescherming van de ogen: 
draag een veiligheidsbril

Reinigen van gereedschap en 
materiaal

• Met water reinigen

Technische kenmerken

• Voorkomen : vloeibaar

• Parfum : kenmerkend

• Kleur : kleurloos

Ecologische informatie

• De gebruikte oppervlakte-actieve stoffen 
die in dit product gebruikt worden, 
zijn biologisch afbreekbaar conform 
met Verordening (EG) n° 648/2004.

Verpakkingen

• Spray 750ml   Ref. 3100987  EAN : 5411283314190

• Karton 6 × 750 ml  Ref. 3100941  EAN : 05411283314190 

• Flacon 1 Liter   Ref. 3100905  EAN : 5411283315999

• Karton 8 × 1 L   Ref. 3100959  EAN : 05411283315999 

• Bus 5 Liter   Ref. 3100914  EAN : 5411283311793

• Karton 4 × 5 L    Ref. 3100917  EAN : 05411283311793 
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