TEKNISK DATABLAD

RENGØR, FORNYER OG BESKYTTER I SAMME BEHANDLING
Rengør og fornyer matte og forvitrede belægninger samt pulverlakeringer.
Også anvendelig til PVC-vinduer og døre, både, campingvogne,...
Fornyer den originale farve og giver en dyb glans.
Beskytter mod forurening, UV-misfarvning og ældning.
Nem at anvende.
Giver øjeblikkelige resultater.

Beskyttelse og behandling af
overflader

Surface Renewer

Sikker til alle forvitrede belægninger og til plastik.
Økonomisk i brug.

Produkt [SUR]

Tekniske info

Karakteristika
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udseende: væske.
Duft: karakteristisk.
Viskositet (20°C): 1mPa.s.
Relativ vægtfylde (20°C) 0.790 kg/L.
Selvantændelse: 200°C.
Flammepunkt: 27°C.
Vandopløselighed: uopløselig.
Damptryk (20°C): 460 Pa.
Kogepunkt/område: 130-300°C.
Smeltepunkt/område: <-20°C
Flygtige organiske komponenter, %: 68,220.
Flygtige organiske komponenter, gr/l: 538,2.
Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og
frostsikkert.
• Sikkerhedsforanstaltninger og opbevaring: se
venligst sikkerhedsdatabladet.

Emballage
Surface Renewer - flaske 400ml

Surface Renewer er et brugsklart rengøringsmiddel, som fornyer UVforvitret aluminiumsbelægning, dørkarme, pulverlakerede vinduer,
døre, persienner, rækværk, låger,...
Surface Renewer kan også anvendes på PVC vinduer og døre, både,
campingvogne, verandaer, pergolaer,...
Ved regelmæssig behandling med Surface Renewer beskyttes
overfladerne, og de bevarer deres nye udseende.
Anvendelsesomrader
Anvendelig til alle coatede (ulakerede) eller pulvercoatede materialer:
vinduer og døre, garagedøre, verandaer, loftsvinduer, terasser,
carporte, rækværk osv.
På plastik: rullegardiner, mobile homes, campingvogne, fritidsbåde,
sportsflyvere osv.
Dosering: klar til brug.
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Anvendelse
• forebyggende på gode og rene overflader: påfør direkte med en blød, ren og tør svamp; puds op med en blød, ren og tør klud
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• afhjælpende på beskidte, forvitrede overflader: om nødvendigt rengøres grundigt med Novakleen inden behandling med
Surface Renewer;

Beskyttelse og behandling af
overflader
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