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RENOCLEAN P 12 N
NEUTRALE ALUMINIUMREINIGER
Algemeen
Renoclean P 12 N is een geconcentreerde neutrale allesreiniger en is speciaal geschikt voor vervuild
geanodiseerd aluminium en voor gelakt aluminium en staal.
Bevat geen zuren en alkali waardoor er geen enkel gevaar is voor aantasting van metaal, lak, rubber
enz.
Bevat geen etsende stoffen of schuurmiddelen. Een gemakkelijk te verwerken product met een
intensieve reinigende werking. Het product laat zich samen met de vervuilingresten eenvoudig
wegspoelen.
Bevat biologisch afbreekbare bevochtigers en is onschadelijk voor het milieu.

Gebruiksaanwijzing:
Renoclean P 12 N wordt met behulp van een spray, doek of lage drukspuit aangebracht op het te
reinigen voorwerp.
Ondersteunen met een witte nylon pad. Daarna afspoelen met schoon water (b.v. waterslang met
aangekoppelde autowasborstel).
Tevens is gebruik van een hogedrukreiniger met warm water (tot 60°C mogelijk.)
Wanneer men de reiniging bij een lagere temperatuur uitvoert, dient men de toepassingsconcentratie
van het product te verhogen.
Aangezien het product sterk ontvettend werkt, verdient het aanbeveling om met handschoenen te
werken.
N.B.
Renoclean P 12 N is niet toereikend voor het reinigen van sterk verweerde gevels.

Concentratie:
Renoclean P 12 N is een sterk geconcentreerd product en kan verdund worden met water tot maximaal
1:20.

Applicatiecondities:
- Minimale omgevingstemperatuur : 5°C
- Maximale relatieve vochtigheid : 100 %
- Minimale ondergrond temperatuur : 5°C
Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot
enige aansprakelijkheid.
Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.
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Theoretisch rendement
Ca. 15 m²/kg
Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling.
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