AURO ‘vloer-reiniger nr. 421’

Technisch merkblad

Toepassing
Reinigingsmiddel voor sterk vervuilde, geïmpregneerde of met bijenwas behandelde oppervlakken
(b.v. meubels, plavuizen-, kurk-, parketvloeren).
Eigenschappen
Was- en oplosmiddel houdend product met goed oplossend vermogen voor waslagen, intensief
reinigend, licht hydraterend, antistatisch, aangename geur; laat een dun waslaagje achter, dat moet
worden uitgeboend!
Samenstelling
Citrusolie, lijnolie (regionaal landbouwproject), kleimineraal, carnaubawas, lecithine, bijenwas,
alcohol, droogmiddel (zonder lood). Let op mogelijke allergieën. Actuele volledige declaratie op
www.auro.de
Verwerking
- Goed schudden, onverdund gebruiken.
- Met doek of T-stok vuile plekken krachtig schoonwrijven.
- Eventueel opnieuw in de was zetten; al naar gelang de ondergrond AURO 171, 173 of 981
gebruiken; na droging goed uitwrijven.
- Voor het reinigen van grote oppervlakken (bijv. vloeren) kunt u gebruik maken van een
boenmachine met harde pad. Nat in nat werken, vuil afnemen met doeken en uitboenen met een
zachte pad.
- Zie instructiefilmpje Auro nr. 421 op de site www.auro.nl
Verpakking Blik, schenktuit van polyethyleen.
Gevarenklasse ontvlambaar product, vlampunt ca. 35 °C.
Opslagstabiliteit In goed gesloten verpakking ca. 2 jaar
Aanwijzingen en veiligheidsadviezen Product is brandbaar en kan bij gebruik een
ontbrandbaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen. Met dit product verzadigde doeken in goed
afgesloten blik bewaren of uithangen in verband met gevaar voor zelfontbranding door broei! Geen
proppen maken! Bij de behandeling van grote oppervlakken intensief ventileren wegens het relatief
hoge gehalte aan etherische oliën. Damp niet inademen, in geval van inslikken geen braken
opwekken en direct een arts waarschuwen. Kan huidirritaties veroorzaken, draag beschermende
handschoenen. Koel, vorstvrij, in originele gesloten verpakking, buiten bereik van kinderen bewaren.
Alleen lege gedroogde verpakkingen recyclen. Vloeibare resten Volgens Europese Afvalcommissie.
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. Stand: 01.01.2011; Producent: AURO Pflanzenchemie AG • Postfach 12 38 • D-38002 Braunschweig • Tel. (05 31) 2
81 41 41 • www.auro.de

FARVOCOLOR BV • MOARREWEI 22 • 9104 LA - DAMWÂLD (NL) • Tel. 0511-425628 • E-mail: info@auro.nl • www.auro.nl

