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ROESTVASTSTAAL ONDERHOUDSSPRAY Reinigende onderhoudsemulsie, 
specifiek voor metallische opper-
vlakken.

Crème-achtige emulsie met een 
onderhoudende en sterk reini-
gende werking.
• Strepen afkomstig van vuil, poetsen 

en reinigen, alsmede vet- en olie- 
achtige afdrukken worden grondig  
verwijderd.

• Loodrechte oppervlakken vormen 
geen enkel probleem.

Vrij van siliconen en gehalo-
geneerde koolwaterstoffen.

Art.nr. 0893 121    
VE 1
Chemische Basis Medicinale olie met synthetische oliën
Geur Karakteritstiek
Kleur Wit
pH-waarde 10,2
Biologisch afbreekbaar Ja
AOX-vrij Ja
Siliconenvrij Ja
Houdbaarheid 24 maanden
Inhoud 400 ml

Aanwijzing/tips:
Direct contact met levensmiddelen  
vermijden. Niet gebruiken op hete 
oppervlakken of in direct zonlicht.

Met bovenstaande informatie willen wij u, uitgaande van testresultaten en op grond van ervaring, zo goed mogelijk van advies dienen. Wij adviseren u echter altijd om zelf de bruikbaarheid 
van het materiaal uit te testen.

ROESTVASTSTAAL ONDERHOUDSOLIE Voor een mooie glans, specifiek 
voor metallische oppervlakken.

 Snel en makkelijk in gebruik
 Verwijdert lichte vervuiling, stof, poets-
strepen en vette afdrukken. Geschikt 
voor dagelijks gebruik.

Onderhoudende en  
beschermende olie
Geeft een gelijkmatig glanzend opper-
vlak. Een waterafstotende beschermlaag 
en voorkomt vervuiling.

Getest voor verwerking in de 
levensmiddelenbranche
Kan zonder bezwaar ingezet worden 
waar met levensmiddelen gewerkt 
wordt, zoals keukens, kantines,  
slachterijen etc.

Zuinig in gebruik 
•  Kosten besparend bij dagelijks 

gebruik.

Vrij van siliconen en gehalo-
geneerde koolwaterstoffen

Art.nr. 0893 121 0  
VE 1
Chemische basis Alifatische koolwaterstoffen
Geur Karakteristiek
Kleur Grijs
AOX-frij Ja
Siliconenvrij Ja
Houdbaarheid 24 maanden
Inhoud 400 ml

Gebruiksaanwijzing:
Grove vervuilingen, indien nodig met 
“Krachtige reiniger voor roestvaststaal” 
art.nr. 0893 121 2 verwijderen. Dun 
aanbrengen op een droog oppervlak, 
met een zachte doek uitwrijven. 
Niet droog wrijven.

Aanwijzing/tips:
Direct contact met levensmiddelen ver-
mijden. Niet gebruiken op hete opper-
vlakken of in direct zonlicht.

Toepassingsgebieden:
Oppervlakken van roestvaststaal aan 
auto’s, in de techniek, in huishoudelijke 
omgeving en de levensmiddelenindustrie.

Gebruiksaanwijzing:
Grove vervuilingen eerst verwijderen. 
Op droge oppervlakken aanbrengen, 
met een zachte doek verdelen en  
vervolgens grondig afnemen.


