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TECHNISCHE FICHE

Metal Shine
BESCHERMEN EN GLANZEN IN EEN HANDELING

Op basis van water en natuurlijke wassen.

Geeft een diepe hoogglans.

Economisch in gebruik.

Kan op de meeste oppervlakken gebruikt worden.

Beschermt en glanst chroom, vernis, lakken, kunststoffen,...

Voorkomt kalkaanslag.

Ideaal voor meubilair, badkamers, keukenapparatuur, meetinstrumenten, ...

Supersnelle toepassing: vernevelen, opwrijven, klaar.

Gebruik

Product

Karakteristieken

Metal Shine heeft de volgende drie eigenschappen:
• licht reinigend
• hoog beschermend tegen vocht, zouten, oxidatie, kalkaanslag, ...
• beschermen en glanzen van metalen, lakken, vernis, chroom, inox, 

aluminium, koper, tin, nikkel, glazuur, kunststoffen, graniet, ...
Metal Shine is een samenstelling van water en natuurlijke wassen en 
geeft enorm goede resultaten op gladde oppervlakken en nieuwe 
lakken.

Toepassingen

• onderhoud en bescherming van meetinstrumenten, 
gereedschapskoffers,...

• totaal onderhoud van liften
• reinigen en beschermen van deuren en deurkozijnen in gladde 

materialen
• opfrissen van het sanitair na werkzaamheden
• de 3 in 1 voor de keukenbouwer, loodgieter,...
• beschermen van aluminium velgen tegen oxidatie
• beschermen van douches en baden tegen kalkaanslag

Verpakking

Metal Shine - aerosol 300ml 200501130

Technische Eigenschappen

• Samenstelling: water en natuurlijke wassen, 
waarvan 1% silicone.

• Oplosmiddelgehalte: organisch oplosmiddel 32%, 
water 63%, vaste bestanddelen 4%.

• Kleur: transparant.
• Vlampunt: < 0°C.
• Ontstekingstemperatuur: 236°C.
• Zelfontsteking: ontbrandt niet uit zichzelf.
• Oplosbaarheid met water: gering mengbaar.
• Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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