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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 C2 CONCENTRATE 

Beschrijving: 
Is een krachtig wateroplosbaar, biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel voor het snel en 
efficiënt verwijderen van vuil, olie, vet, roet, ...  SL cleaner C2 concentrate wordt gebruikt als 
professionele reiniger voor fenders, zeilen, aluminium onderdelen en voor het verwijderen van 
hydraulische olie. 
Verkrijgbaar in 500 ml verpakking.

Toepassing: 
Geschikt voor het reinigen van GFK, PVC, rubber, aluminium en gelakte oppervlakken. 

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

Technische gegevens: 
Verbruik:  
Shore:  

transparant rood
niet van toepassing 
ca. 1,0gr/cm³ 
36 maanden 
vloeibaar 

afhankelijk van toepassing 
niet van toepassing 

Verwerking: 
Het te behandelen oppervlak vooraf met water overgieten. Meng cleaner C2 concentrate in een 
1-10 verhouding met water (een 1-5 verhouding voor sterke vervuiling. Breng dit mengsel aan  met 
zachte doek of een microvezeldoek. Laat dit eventueel enkele minuten intrekken (zonder dat dit 
kan drogen) Was nadien de ondergrond goed af en spoel na met veel water. Voor een langdurige 
bescherming kunt u de oppervlakken nadien behandelen met SL S4 protect wax of SL S5 quick 
wax.
Opgelet: niet gebruiken op glas of spiegels!

Veiligheid: 
Draag steeds geschikte handschoenen en beschermende kleding.  Voorzie in gesloten ruimte een 
goede ventilatie. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en etiket of verpakking 
tonen. Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Zorg steeds voor een natte ondergrond. Grondig spoelen met water. 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep en voor de handen: handreiniger Slig 
(zeep Stockhausen). 


	: :  SL cleaner C4 teak



