COMPO-CLEAN

Productbeschrijving

COMPO-CLEAN is een schoonmaakmiddel in gelvorm speciaal voor houtcomposiet.
• Verwijdert alle soorten verontreinigingen - vet, vlekken, vervuiling.
• Zelfwerkend. Na werking gewoon afspoelen met water.
• Efficiënt op gevelbetimmering, terrassen en meubelen.

Eigenschappen

• Gebruiksklaar schoonmaakmiddel op waterbasis.
• Verwijdert grondig en gemakkelijk alle soorten verontreinigingen.
• Snelle werking : vanaf 5 min. naar gelang het soort verontreiniging.
• Eenvoudig aan te brengen. Op gelvorm, druipt niet.
• Oplosmiddel- en paraffinevrij.
• Onschadelijk voor kunststoffen, zwembadliners, steen, glas…

Toepassingen

• Voor alle soorten houtcomposieten, buiten.
• Voor zowel verticale (gevelbetimmering…) als horizontale (terrassen…)
oppervlakken.
• Ideaal voor tand- en groef terrasplanken systemen.

Technische
kenmerken

Kleur: Geel-oranje (kleurloos naderhand na spoeling).
Type solvent: Water.
Densiteit (bij +20°C): 1.04 ± 0.05.
Viscositeit: half vloeibare gel.
Vlampunt: niet geklasseerd als ontvlambaar.
Houdbaarheid: minstens 1 jaar in afgesloten originele verpakking.
Verpakking: 1 liter.
COV EU-limiet voor dit product: < 1 g/l.

Gereedschap

• Een nylon verf- of lijmborstel.
• Een schildersmesje en een brede harde borstel.
• Een tuinslang of een hogedrukreiniger.

Voorbereiding van
het oppervlak

•	Altijd eerst een test uitvoeren.
• Rubber handschoenen, een bril of een vizier en beschermingskledij dragen.
• Delen die niet moeten worden behandeld, in het bijzonder aluminium, goed
afdekken, maar ook planten en bomen.

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

HOUTCOMPOSIET REINIGER ONTVETTER
SPECIAAL VOOR HOUTCOMPOSIET

• Aanbrengen tussen + 5°C en + 35°C. Niet aanbrengen in de volle zon tijdens de
warmste uren van de dag. Niet aanbrengen op verhitte planken.
• COMPO-CLEAN in een gelijkmatige laag op de volledige plank aanbrengen of tot
aan een deur of venster.
• Voor verticale oppervlakken is het aangeraden om boven te beginnen en naar
beneden toe te werken.

Gebruiksaanwijzing

• Gebruiksklaar.
• Een dikke laag COMPO-CLEAN aanbrengen op het volledige te reinigen oppervlak
(plank per plank). Op grote oppervlakken, best werken op meerdere aangrenzende
planken.
• Het product 5 minuten laten inwerken (eventueel langer als de vlek het vraagt.
Indien nodig, wrijven met een synthetische borstel.
• Afspuiten met water of met behulp van een hogedrukreiniger (maximaal 50 bar).
• Nog een keer behandelen indien nodig, (hardnekkige vlekken).
• Voorzie altijd voldoende product om de behandeling in één keer te kunnen
afwerken.

Verbruik per laag

± 5 à 10 m²/l.

Reiniging
Gereedschap

Water.

Opslag

Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com
en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving. Irriterend
product, de voorzorgsmaatregelen op de verpakking volgen.
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Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

•	Niet verdunnen. Het product goed omroeren vóór het gebruik.

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com
DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

COMPO-CLEAN is een merk van
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Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland
Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92
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