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Reinigingsmiddel voor
antislipvloeren
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®

Sterk vuiloplossend vermogen

Ook werkzaam bij lagere temperaturen

Frisruikend

Economisch in gebruik



NANOSIGN® ANTISLIP REINIGER
OMSCHRIJVING
Een reiniger op basis van speciale enzymen en bacterien, die zich onderscheidt van normale
reinigingsmiddelen door zijn hoog vuiloplossend en preventief reinigend vermogen.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Nano-AntiSlip Reiniger is een onderhoudsmiddel speciaal geschikt voor die ondergronden
die zijn behandeld met NanoSign-AntiSlip.
Zowel binnen als buiten toepasbaar.

THEORETISCH VERBRUIK
20-100 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK
Het praktisch rendement is afhankelijk van de ondergrond, applicatiemethodiek en
vervuilingsgraad.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
NanoSign-AntiSlip Reiniger, afhankelijk van de vervuilingsgraad tot maximaal 1 : 50
verdunnen met water.
Reinigen door middel van borstelen, sponzen.
NanoSign-AntiSlip Reiniger is ook geschikt voor toepassing in schrobmachines.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Minimale omgevingstemperatuur    : 0ºC
Maximale relatieve vochtigheid       : 80%
Minimale ondergrond temperatuur  : 5ºC
Maximale ondergrond temperatuur : 35ºC

HOUDBAARHEID
Minimaal 12 maanden vanaf de afleveringsdatum, mits tussen +0° C en 30° C in
onaangebroken, originele verpakking opgeslagen.

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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