Cleaner I
REINIGER EN ONTVETTER VAN GESLOTEN ONDERGRONDEN

VOORDELEN
- Sneldrogend
- Voor vervuilde oppervlakken
PRODUCT
Bostik Cleaner I is bedoeld als reiniger en ontvetter van
gesloten ondergronden, voordat op deze ondergronden
Bostik producten, zoals lijmen en afdichtingsmiddelen
worden toegepast. Raadpleeg het technisch informatieblad
van het betreffende product.
TOEPASSINGEN
Reinigen en ontvetten van gesloten, niet-poreuze
oppervlakken algemeen zoals metalen en met name
geschikt voor keramisch gecoate- en glasoppervlakken.
VERWERKING
Ondergronden stevig afwrijven met een in Cleaner I
gedrenkte, kleurloze doek. Bij ernstige vervuiling met een
nieuwe doek het oppervlak nogmaals reinigen. Let op:
Voorafgaand aan het reinigen/ontvetten met Cleaner I
dienst men op kleine schaal een test door te voeren of het
oppervlak niet door de cleaner wordt aangetast. Na reinigen
dient men de cleaner 5 minuten te laten drogen alvorens
men op het gereinigde oppervlak gaat lijmen of afdichten
(bij 20ºC/50% R.V.). Bij twijfel Bostik raadplegen
OPSLAG EN STABILITEIT
Minstens 12 maanden houdbaar in niet-geopende originele
verpakking onder droge condities bij temperaturen van +5°C
tot +30°C.
INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar

Technische Kenmerken
Drogestof gehalte

0%

Soortelijke massa

0,79 g/ml

Vlampunt

12°C

Artikelnummer

30024054

EAN code

8713572031359

Kleur

transparant

Verpakking

2,5 L jerrycan

Verpakt per

2

BOSTIK HOTLINE

Bostik BV
De voerman 8
5215 MH ’s-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86
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www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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