Façapanel

®

gevelbekledingspanelen

Reinigingsvoorschriften

Een krachtige cleaner op waterbasis voor
de reiniging en ontvetting van gesloten oppervlakken.

Technische informatie

Product omschrijving

Watergedragen verzorgend product voor opfrissing en weersbestendige verzorging van verweerde
verf- en laklagen op houten ramen en kozijnen. Regelmatige toepassing verlengt het interval tussen
renovaties.
- water en vuil afstotend
- snel drogend
- makkelijk verwerkbaar
- goed weersbestendig
- goede opfrissing van kleur en glans

Kleur

Kleurloos

Type bindmiddel

Waterige polymeren

Verpakking

250 ml

Verwerking

De te behandelen geverfde oppervlakken dienen eerst grondig schoongemaakt te worden met de
speciale reiniger of met geschikte huishoudelijke reinigingsmiddelen en vervolgens wordt gewacht
tot zij volledig gedroogd zijn. Daarna wordt het verzorgende product met een spons vlot en gelijkmatig aangebracht op de lak- of beitslaag.

Rendement

Ca. 20 ml/m²

Verdunning

Niet verdunnen

Verwerkingstemperatuur

10 - 30 °C voor de ondergrond, lucht en materiaal bij ca. 60 % R.L

Droogtijd

Bij klimaat 23 °C / 50 % R.L. DIN 50014 stofdroog: na ca. 10 -20 minuten

Reiniging werktuigen

Meteen na gebruik met water, evt. met gebruik van gangbaar huishoudelijk afwasmiddel of met
ST 830 (reinigingsoplossing).

Opslag

Minimale houdbaarheid van gesloten originele verpakkingen bij kamertemperatuur: 2 jaar. Geopende
bussen goed afsluiten! Opslaan in een koele maar vorstvrije ruimte.

Afval verwijdering

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen inleveren voor recycling. Materiaalresten volgens de
lokale voorschriften afvoeren als afval. Een voor dit materiaal geschikte EU-afvalcode is: 08 01 12

Gevaren aanduiding

Markering naar EU-richtlijn - Zie veiligheidsdatablad, punt 15.

Opmerkingen

Voorafgaand aan het gebruik steeds de markeringen en de productinformatie lezen. Ook bij de
verwerking van lak/beits met een gering gehalte aan schadelijke stoffen dienen de veiligheidsmaatregelen in acht genomen te worden.

Basis regels

Door gebruik van het verzorgende product krijgen de lak- en beitsoppervlakken hun oorspronkelijke
frisse aanzien terug. Door regelmatig gebruik (1-2x per jaar in de lente en herfst) wordt de duurzaamheid van de verf- of beitslaag verlengd. Beschadigde toplagen kunnen echter niet hersteld of
gerenoveerd worden met het verzorgende product. Hiervoor wordt verwezen naar de technische
datasheets van de Cetol-/Rubbol producten.

VOC richtlijn

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 150g/l (2007)/130g/l (2010). Dit product bevat max.
80 g/l VOC.
Voorafgaand aan de onderhoudsbehandeling het oppervlak grondig opschuren en met speciale
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reiniger schoonmaken. Verricht de onderhoudsbeurt met een Sikkens renovatieproduct.
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Systeemadvies

