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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Multi-Schuim

Krachtige universele reiniger

WEICON Multi-Schuim is een krachtige universele reiniger voor
een residuvrije reiniging, milieuneutraal, biologisch afbreekbaar,
fosfaat- en formaldehydevrij en vrij van corrosieve en bijtende
stoffen.

Multi-Schuim reinigt verschillende oppervlakken zoals: metaal,
kunststof, glas, keramiek of gelakeerde en gecoate oppervlakken.

WEICON Multi-Schuim is universeel toepasbaar en kan zowel in de
industrie, handwerk als thuis worden gebruikt.

technische gegevens

Geur citrus

Kenmerken Biologisch afbreekbaar

110_Sil.F ja

Opslagstabiliteit 24 Monate

Kleur wit

ISSA-Code 53.402.04

IMPA-Code 450804

Verwerking
Voor gebruik goed schudden. Multi-Schuim op een van ca. 25
cm sproeien en ca. 30 seconden laten inwerken, afvegen, klaar.
Bij hardnekkige vervuiling handelingen herhalen. Voor gebruik op
textiel of meubels eerst kleurechtheid controleren

Veiligheid en gezondheid
Wanneer U WEICON producten gebruikt dienen te allen tijde
de fysieke, veiligheidstechnische, toxicologische en ecologische
informatie en regelgeving in onze EC veiligheidsdatasheets
(www.weicon.com) in acht te worden genomen.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
11200400-22 Multi-Schuim 400 ml


