AURO ‘vloeibare zeep nr. 411’

Technisch merkblad

Toepassing
Een universele reiniger voor alle oppervlakken die licht tot normaal vervuild zijn; met verzorgende
bestanddelen. Geschikt voor aardewerk, steen, ongeglazuurde tegels, kunststoffen, linoleum,
roestvrij staal, niet geschikt voor geschilderde, geoliede of in de was gezette oppervlakken.
Uitermate geschikt om verdunner uit gereedschap (kwasten, rollers etc.) te spoelen.
Eigenschappen
Goed oplosbare, vloeibare, geconcentreerde, plantaardige zeep; aangename geur; alkalisch; goed
reinigend. Licht hydraterende werking. pH-Waarde: ca.9,5.
Samenstelling
Water, lijnolie-kaliumzeep, alcohol, citrus-, eucalyptusolie, wijnazijn. Natuurproducten zijn niet reuk-,
en emissievrij. Let op mogelijke allergieën. Actuele volledige declaratie op www.auro.de
Verwerking/dosering
Product in warm water oplossen of puur gebruiken:
- Dweilen: 10-20 ml ‘vloeibare zeep’ op 10 l water. (max. 0,2%). Voor regelmatig reinigen en
verzorgen uitsluitend mosvochtig afnemen.
- Reinigen van gereedschap: gereedschap uitstrijken en product onverdund aanbrengen en laten
inwerken, daarna grondig met water uitspoelen.
- Hardnekkig vuil/vlekkenlekken: onverdund gebruiken; eerst een proefje doen om beschadiging van
het oppervlak te voorkomen.
Verpakking Blik, schenktuit van polyethyleen.
Aanwijzingen en veiligheidsadviezen Voor gebruik schudden. Aanraking met de ogen vermijden.
Uitsluitend in originele goed gesloten verpakking, koel, vorstvrij, droog en buiten bereik van kinderen
bewaren.
Gevarenklasse n.v.t.
Opslagstabiliteit In goed gesloten originele verpakking: ca. 2 jaar.

De gegevens in dit Technisch informatieblad (TIB) zijn het resultaat van langdurige research en praktijkervaring. Het dient ter informatie en voorlichting en
ontslaat koper en/of verwerker er niet van de producten zelf op geschiktheid voor een bepaalde toepassing te toetsen. Rechten kunnen daarom aan dit
TIB niet worden ontleend. Bij alle olie – lak – en schilderwerk en de voorbereiding daartoe geldt de huidige stand der techniek als referentie. Door
gebruikmaking van onze advisering ontstaat geen consultatie – rechtsverhouding. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit TIB zijn geldigheid.
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