
D12 - Borstelreiniger

MATERIALEN

De Knauf Borstelreiniger is een 
reinigingsproduct op basis van gewijzigd 
petroleumdistillaat, vooral geschikt voor het 
reinigen van borstels.

OPSLAG

De Knauf Borstelreiniger moet vorstvrij, 
beschut tegen rechtstreeks zonlicht, vochtigheid 
en warmte worden bewaard (5 tot 25 °C). 
Onder deze omstandigheden en in de originele 
ongeopende verpakking bewaard, blijft de 
kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang 
constant. 

EIGENSCHAPPEN

■ Uitstekend reinigingsvermogen
■ Irriteert niet en droogt de huid niet uit
■ Wordt afgespoeld met water
■ Kleurloos
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TOEPASSINGSDOMEIN

De Knauf Borstelreiniger is bijzonder 
geschikt om borstels te reinigen. Uitstekend 
reinigingsvermogen om vetvlekken en 
lijmresten te verwijderen. Kan ook worden 
gebruikt om verse verfvlekken op vloeren en 
kleding te verwijderen. Uitstekende ontvetter 
op metalen oppervlakken. Lost teervlekken op 
voertuigen op. Het is steeds aan te raden een 
voorafgaande test uit te voeren op een klein 
oppervlak.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

■ Buiten het bereik van kinderen bewaren
■ Een veiligheidsbril dragen
■ Lees het etiket vóór gebruik
■ Raadpleeg, voor meer informatie, het 

bijbehorende veiligheidsinformatieblad, 
dat beschikbaar is op aanvraag of op onze 
website: www.repafill.be

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij 
onduidelijke instructies.
Drenk borstels, om ze te reinigen, in Knauf Borstelreiniger, wrijf en spoel met zuiver water. Om 
vlekken te verwijderen, brengt u het product met behulp van een doek of spons aan, schrobt u en 
spoelt u overvloedig met schoon water. De handeling zo vaak als nodig herhalen en goed laten 
drogen vooraleer te verven. Om uw handen te wassen, gebruikt u het product als handzeep en 
spoelt dan af met zuiver water.

VERPAKKING

Fles van 1 l.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur 5-35 °C
Dichtheid 0,9 ± 0,05 g/cm³
Consistentie vloeibaar
Verdunner water


