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De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 

: :  SL CLEANER SHAMPOO with WAX C3 

Beschrijving: 
Mild wasconcentraat dat de oppervlakken in één keer reinigt en verzegelt. Geschikt voor snelle en 
gemakkelijke verzorging van alle buitenoppervlakken, ook handig als extra waxlaag tussendoor tijdens 
het seizoen. SL cleaner shampoo with wax is eenvoudig in gebruik en verwijdert ook hardnekkig vuil. 
Verkrijgbaar in 250 ml verpakkingen. 

Toepassing: 
SL cleaner shampoo with wax is geschikt voor glasvezel versterkte kunststoffen, gelakte en metalen 
oppervlakken. 
Ideaal voor dagelijks onderhoud van gfk  en geverfde oppervlakken. 

Gegevens bij levering: 
Kleur:  
Viscositeit:  
Soortelijk gewicht: 
Houdbaarheid: 
Consistentie: 

Technische gegevens: 
Verbruik:  
Shore:  

wit transparant 
50 mPa’s 
ca. 1,02gr/cm³ 
36  maanden in gesloten verpakking 
vloeibaar 

afhankelijk van de toepassing
niet van toepassing 

Verwerking: 
Was het te behandelen oppervlak licht met water. Meng SL cleaner shampoo with wax met warm water in 
de verhouding 1:50. Maak het oppervlak schoon met een spons of doek door met cirkelvormige 
bewegingen en lichte druk het product aan te brengen. Vuil en reinigingsoverschot blijven op het 
oppervlak en worden verwijderd bij spoelen met water. 

Niet in direct zonlicht of bij temperaturen onder de 10 ° C gebruiken. 

Veiligheid: 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en voor de handen: reiniger Slig (zeep Stockhausen). 
Langdurig contact met de huid vermijden.  Vóór de pauzes en na het einde van de werken de handen 
grondig reinigen. 
Draag gepaste beschermkleding en handschoenen. 


	: :  YC WASH + WAX



