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Viltstiftverwijderaar
Algemeen
Viltstiftverwijderaar is een effectief product voor het verwijderen van viltstift van gladde
oppervlakken.

Applicatie
-

Pas onverdund toe met een kwast of doek. Niet verspuiten. (Licht ontvlambaar)
Wrijf de Viltstift verwijderaar goed in. Vervolgens afvegen met een doek of afspuiten met
warm water onder druk.
Indien de verontreinigingen die verwijderd moeten worden niet geheel na de eerste behandeling
verwijderd kan worden, herhaal dan de bovenstaande behandeling.

pH waarde

: pH neutraal.

Technische veiligheid maatregelen:
-

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren verwijderd van
ontstekingsbronnen.
Weghouden van kinderen
Sluit geopende verpakkingen goed af.
Zorg voor goede ventilatie tijdens gebruik
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik, weghouden van open vuur.
Aanraking met ogen en huid vermijden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen.
-

Draag bij voorkeur neopreen handschoenen en een veiligheidsbril.
Indien grote hoeveelheden gebruikt worden, draag dan adembescherming met filter A of
ABEK.
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De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumproeven en is uitsluitend bedoeld als richtlijn.
Wij kunnen geen verantwoording aanvaarden voor een goede werking bij speciale toepassingen.
Gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze brochure genoemde producten zijn geen verantwoordelijkheid van NP Solutions BV.
Het verdient aanbeveling bovengenoemde producten eerst te testen voor gebruik in productie.
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Viltstiftverwijderaar
Hygiëne:
-

-

De normale voorzorgmaatregelen voor het werken met chemicaliën moeten in acht worden
genomen.
Viltstiftverwijderaar kan de ogen irriteren en de huid uitdrogen.
Niet innemen,
Bij contact met de ogen spoelen met overvloedig water voor tenminste 15 minuten, vervolgens
een arts raadplegen.
Voor de professionele gebruiker is een uitbreid veiligheidsinformatieblad beschikbaar.
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