UNIVERSOL® CONCENTRAAT

Reinigt en ontvet schilderwerk en
meer
Anti-statisch
Niet nawassen
Biologisch afbreekbaar
Laag schuimend

WWW.PROCHEMKO.EU

UNIVERSOL® CONCENTRAAT
OMSCHRIJVING
Voor het reinigen, ontvetten en anti-statisch maken van te verven oppervlakken.
Ook zeer geschikt als universele reiniger voor het reinigen van lamellen, ramen, vloeren,
deuren, tapijten, gasfornuizen, kozijnen etc.
Verwijdert ook nicotine-aanslag.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Universol is zeer geschikt voor het ontvetten en antistatisch maken van ondergronden voor
schilderwerk.
Door de goede eigenschappen van dit product hoeft men de ondergrond niet meer na te
wassen, waardoor direct met schilderwerk begonnen kan worden.
In aangepaste verdunningsgraad geschikt voor het reinigen van vloeren, ramen, motoren en
huishoudelijke apparatuur etc.

THEORETISCH VERBRUIK
10 – 100 m²/liter

PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van de verdunningsgraad, de ondergrond en de vervuiling.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Verdun Universol met water tot maximaal 1:100, afhankelijk van de toepassing.
Breng het product aan met behulp van een spons, doek of borstel.
Bij sterke vervuiling concentratie aanpassen en/of behandeling herhalen.
Voor navullen van de sprayer flacon het Universol concentraat verdunnen in de
mengverhouding van 150 ml Universol concentraat en 500 ml schoon water.
De flacon eerst met het water vullen tot het gewenste niveau, dan pas de Universol
concentraat toevoegen.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
In bijna alle omstandigheden inzetbaar, niet toepassen bij directe zon en onder vorst
omstandigheden.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Direct na gebruik met water

PH
11.2700

HOUDBAARHEID
Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in
onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 19/04/2022
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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