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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 C1 BOTTOM

Beschrijving: 
Is een krachtig  reinigingsmiddel voor het snel en efficiënt verwijderen van vuil, schelpen en 
aangroei aan de romp.   
Verkrijgbaar in 500 ml verpakking.

Toepassing: 
Geschikt voor het verwijderen van algen, zeewier, schelpen, pokken, ... Door de moderne 
formule ziet u al na enkele minuten het effect van de behandeling.

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

Technische gegevens: 
Verbruik:  
Shore:  

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

afhankelijk van toepassing 
niet van toepassing 

Verwerking: 
Doe eerst een test of het oppervlak tegen de reiniger bestand is. Maak het te behandelen 
oppervlak vooraf goed nat met proper water. Breng SL Cleaner C1 Bottom in kleine 
hoeveelheden aan op het oppervlak. Laat dit enkele minuten intrekken (5-15 minuten) Was 
nadien de ondergrond goed af met een borstel of met een hogedrukspuit. Spoel goed na met 
veel water. Voor een langdurige bescherming kunt u de oppervlakken nadien behandelen 
met SL S4 Protect Wax of SL S5 Shine & Protect Spray - Quick Wax.
Opgelet: niet gebruiken op 1 component lakken!

Veiligheid: 
Draag steeds geschikte handschoenen en beschermende kleding. Voorzie in een 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
Reinigingsmiddel voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen). 


	: :  SL cleaner C4 teak



