Vecinox Stainless Steel Cleaner
Reinigings- en nabehandelingsmiddel voor roestvast staal en aluminium
• Verwijdert de meeste soorten organische verontreinigingen, viltstift en inkt, kalkaanslag
na spoelen en vliegroest ten gevolge van beschadiging
• Verbetert het passivatieproces van het oppervlak
• Verdikt, waardoor het product niet uitzakt na opbrengen
• Vrij van chloride, zoutzuur en oplosmiddelen
• Geeft een egale, prachtige glans na opdrogen

Toepassing

Kenmerken

VECINOX STAINLESS STEEL CLEANER is een speciaal
reinigings- en nabehandelingsmiddel voor roestvast
staal, opgebouwd uit minerale zuren en speciaal
geselecteerde toevoegingen.
Doordat VECINOX STAINLESS STEEL CLEANER verdikt
is, blijft het product perfect staan op verticale
oppervlakken.

Felgeel gekleurde, verdikte vloeistof op basis van
minerale zuren en speciaal geselecteerde
toevoegingen.

VECINOX STAINLESS STEEL CLEANER is vooral geschikt
voor het verwijderen van vervuilingen nadat gebeitst
is en het roestvast staal passief is. Ook is het product
goed geschikt voor het reinigen van aluminium dat
besmet is geraakt met vliegroest, atmosferische
vervuiling en kalkaanslag. Ook op gecoat aluminium is
het product toe te passen (max. 10% oplossing).
Het product geeft na het opdrogen een uniform
uiterlijk. Door gebruik te maken van speciale
bevochtigers, is het niet nodig om meerdere keren in
te nevelen.

Kleur
Dichtheid (20°C)
pH conc.
Vlampunt (Closed Cup)

:
:
:
:

geel
ca. 1,30 Kg/l
1-2
n.v.t.

Veiligheidsinformatie
De gebruiker van dit product dient zich aan de
nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid
en milieu te houden. Zie voor meer informatie over
de samenstelling, de meest actuele
veiligheidsgegevens en disclaimer het EGveiligheidsinformatieblad (MSDS).

Gebruiksaanwijzing
Afhankelijk van de vervuilingsgraad dient het product
puur of verdund tot een 5 - 25 %-ige oplossing
opgebracht te worden. Na een inwerktijd van 15 - 30
minuten afspuiten met (bij voorkeur warm) water
onder hoge druk. Het object naspoelen met
demiwater.

VECOM CHEMICALS Your chemical and industrial cleaning expert
De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen verantwoording
nemen. Contactgegevens: sales@vecomchemicals.nl / +31 (0) 10 593 0203

www.vecomchemicals.nl

