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TECHNISCHE FICHE

Uni-Paste
BESCHERM- EN POLIJSTPASTA

Verwijdert snel vuil, oxidatie en roest.

Laat geen krassen na.

Reinigt en beschermt in één handeling

Zeer economisch in gebruik.

Gemakkelijk uitstrijkbaar.

Geeft na droogwrijven een wetlook hoogglans.
Maakt aluminium, inox, koper, chroom, tin, nikkel, ijzer, glazuur weer als 
nieuw.
Beschermt alle R.V.S.-metalen tegen vocht, oxidatie en koolzuur.

Product

Karakteristieken

• Een pastareiniger die geen krassen maakt in zachte materialen en 
snel vuil, oxidatie en zelfs roestaanslag verwijdert.

• Laat na het droogwrijven een beschermlaag achter die bestand is 
tegen vocht, oxidatie en koolzuur.

• Geeft een prachtig glanseffect.

Toepassingen

INDUSTRIE
• Uni-Paste geeft prachtige resultaten op inox wasbakken, 

afzuigkappen en hun kanalen, kookplaten die corrosie en oxidatie 
vertonen, inox leidingen, alu ramen, geglazuurde oppervlakken, 
tinnen voorwerpen die zwarte oxidatie vertonen, koperen 
deurklinken en siervoorwerpen, granieten werkbladen,...

MOTO'S
• velgen, uitlaten, voorvorken, handgrepen, achterbruggen, 

motoronderdelen, spiegelkappen, alle verchroomde accessoires, 
verchroomde valbaren

AUTOMOTIVE / HD
• wielmoerdoppen, alu velgen, lampendragers, sierdeksels van 

koplampen, instapdorpels, verchroomde bullbaren, 
gereedschapskisten op trucks, verchroomde uitlaten, sierstrips in 
chroom, ... .

Uni-Paste maakt aluminium, inox, koper, chroom, tin, nikkel, ijzer, 
glazuur, ... weer als nieuw.

Verpakking

Uni-Paste - pot 250gr 479001000

Technische Eigenschappen

• Smeltpunt: 0°C.
• Kookpunt: 100 - 200°C.
• pH: 8,5.
• Relatieve dichtheid 20°C: 1,240.
• Fysische toestand 20°C: pasta.
• Kleur: roze.
• Vlampunt: 72°C.
• Wateroplosbaarheid: vormt een emulsie met 

water.
• Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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Gebruik

• Aanbrengen met zuivere doek.
• Ongeveer 10 minuten laten inwerken.
• Oppoetsen met een zachte wollen doek.
Om het oppoetsen te vergemakkelijken, niet te veel product aanbrengen. 


