
Beschrijving
Laagschuimende, biologisch afbreekbare bootreini-
ger met een uitstekende reinigende werking. Verwij-
dert zelfs sterke vervuilingen zoals donkere afdruip-
sporen na een lange ligtijd, vogelpoep, slijtagesporen
van schoenen en vervuiling door stootbuffers. Voor-
komt het inbranden van deze verontreinigingen en
verbetert zo de waardevastheid van de boot. Dankzij
efficiënte gebruiksconcentratie zeer zuinig. Biolo-
gisch afbreekbaar volgens was- en reinigingsmidde-
lenwet (WRMG).

Eigenschappen
lost hardnekkig vuil op-
geringe schuimvorming-
goede combinatie van materialen-
biologisch afbreekbaar-

Technische gegevens
Basis Mild alkalische

Flüssigkeit / mild alkaline
fluid

Kleur / uiterlijk klar, hellgelb / clear, light
yellow

ph-waarde 10,75
DIN 19268

Geur charakteristisch /
characteristic

Dichtheid bij 20 °C 1,035 g/cm³
DIN 51757

Toepassings-Gebieden
Universele speciale reiniger voor de routinematige
reiniging of bij sterk vervuilde boten. Geschikt voor
talrijke materialen zoals geverfde en ongeverfde
kunststoffen, glasvezelversterkte kunststoffen en gel-
coat alsmede van textiele afdekkingen, messing, alu-
minium, roestvrij staal, chroom, rubber of geverfd of
verzegeld hout.

Gebruik
De te reinigende oppervlakken met water afspoelen.
Vervolgens met de beoogde concentratie dik inspui-
ten of met spons aanbrengen en bewerken. Bij grove
verontreinigingen met een zachte borstel behandelen.
Losgemaakte vuil- en reinigingsresten met een
krachtige waterstraal afspoelen. Om kalkvlekken te
voorkomen, oppervlak polijsten of met microvezel-
doek drogen. Ook geschikt voor het reinigen met ho-
ge drukapparatuur. Dosering: Bij routinematige reini-
ging het concentraat tot 1:20 met water verdunnen.
Bij sterk vervuild boten en gedroogd dikke lagen

wordt een concentratie van 1:8 tot 1:12 aanbevolen.

Verwijzing
Om het inbranden van de reiniger in direct zonlicht of
het gebruik op hete oppervlakken te voorkomen moet
het te behandelende oppervlak van te voren met vol-
doende koud water afgekoeld worden. Bij gevoelige
materialen altijd vooraf op een verborgen plaats tes-
ten.

Verpakking
1 l Bus kunststof 25072
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Onze informatie is  gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.
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