89900 COPPERANT PURA MULTICLEANER

Een allesreiniger, welke streeploos schoonmaakt van de meeste soorten vervuiling op vrijwel
elke ondergrond, speciaal ontwikkeld voor het reinigen en onderhouden van u schilderwerk
zoals deuren, kozijnen en muren. Ook uitermate geschikt voor binnenshuis reinigen van harde
oppervlakken, zoals wanden en vloeren.
Het reinigen van diverse ondergronden:
• Streeploos schoon
• Allesreiniger
• Aangename geur
• Easy-to-use door kant-en-klaar spuitfles
KENMERKEN
Kleur

Kleurloos

VOS gehalte

0% (kan sporen bevatten)

Dichtheid

Bij 20°C ca. 1,0 kg/l

Verpakking

Spuitfles

Houdbaarheid

Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking, minimaal 2 jaar.

WERKPROCES
Verdunnen

Water

Applicatie omstandigheden

Verwerkingstemperatuur: 0-30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal n.v.t.

Applicatiemethode

Spuitfles

VERWERKINGSINSTRUCTIES
Voorbereiding

Voor gebruik goed schudden!

MILIEU & GEZONDHEID
VOS-arme conservering

Baril Coatings is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering.
Copperant Pura is geheel oplosmiddelvrij en geurarm.

Etikettering

Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

GARANTIE & DISCLAIMER
Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts
een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde
omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven producten juist,
volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van
producten en alle verleende technische ondersteuning zijn de UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A.
van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN
aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking
tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe
schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt
aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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