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TECHNISCHE FICHE

Surface Renewer
REINIGEN, OPWAARDEREN EN BESCHERMEN IN 1 HANDELING

Reinigt en vernieuwt doffe en verweerde lakken en poederlakken.

Eveneens geschikt voor PVC-ramen en deuren, boten, caravans, ... .

Vernieuwt de originele kleur en geeft een diepe glans.

Beschermt tegen vervuiling, UV verkleuring en veroudering.

Eenvoudig aan te brengen.

Onmiddellijk resultaat.

Veilig voor alle verweerde lakken en kunststoffen.

Zuinig in gebruik.

Gebruik

• preventief: aanbrengen op gezonde, zuivere en droge oppervlakken met een zachte, zuivere en droge spons. Nawrijven met 
een zuivere, zachte doek. 

• curatief: vuile, verweerde oppervlakken grondig reinigen met Novakleen en drogen vóór het behandelen met Surface Renewer.
Dosering: enkel puur gebruiken.

Product

Karakteristieken

Surface Renewer is een kant-en-klare reiniger voor het vernieuwen 
van UV-verweerde coating van aluminium schrijnwerk of andere 
gelakte oppervlakken, poedergelakte ramen, deuren, luiken, 
balustrades, poorten... . Surface Renewer kan eveneens gebruikt 
worden op PVC-ramen en deuren, boten, caravans, veranda’s, 
pergola’s,... . Bij een regelmatige behandeling met Surface Renewer 
wordt de ondergrond gevoed en blijft een nieuw uitzicht behouden.

Toepassingen

 
Geschikt voor alle gelakte (niet geverniste) of poedergelakte 
materialen: ramen & deuren, garagepoorten, veranda’s, dakramen, 
terrassen, carports, balustrades, ... .
Op kunststof: rolluiken, mobilhomes, caravans, pleziervaartuigen, 
sportvliegtuigen, ... .
 

Verpakking

Surface Renewer - fles 400ml 485302000

Technische Eigenschappen

• Uitzicht: vloeibaar.
• Geur: kenmerkend.
• Viscositeit (20°C): 1mPa.s.
• Relatieve dichtheid (20°C) 0.790 kg/L.
• Zelfontbranding: 200°C.
• Vlampunt: 27°C.
• Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
• Dampspanning (20°C): 460 Pa.
• Kookpunt/kooktraject: 130-300°C.
• Smeltpunt/smelttraject: <-20°C.
• Vluchtige organische stof, %: 68,220.
• Vluchtige organische stof, gr/l: 538,2.
• Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen en opslag: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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