
6309336 - BISON WAND&KLAAR® AFWEEK&REINIGER FLACON 1 L NL/FR

WAND&KLAAR® BEHANGAFWEEK EN -
REINIGER
KANT EN KLARE BEHANGAFWEEK EN MUURREINIGER IN ÉÉN

PRODUCTOMSCHRIJVING
Kant en klare behangafweek en muurreiniger in één voor het
 snel en eenvoudig verwijderen van alle soorten behang die met
 behanglijm zijn aangebracht. Supersnel. Sterk geconcentreerd.

TOEPASSINGSGEBIED
Geschikt voor alle soorten behang en is tevens te gebruiken als
muurreiniger voor het verwijderen van behanglijmresten, vuil en
vet van de ondergrond.

EIGENSCHAPPEN
· Kant-en-klaar 
· Sterk geconcentreerd 
· Supersnel: werkt binnen 10-15 minuten 
· Geschikt voor alle soorten behang 
· Eenvoudig en schoon in gebruik 
· Reinigt het oppervlak

VOORBEREIDING
Verwerkingsomstandigheden:  Ruimte goed ventileren tijdens
gebruik.
Gereedschap:  Plamuurmes. Gereedschap direct na gebruik met
water schoonmaken.

VERWERKING
Verbruik:  25 m²/l
Gebruiksaanwijzing: 
Dek voor gebruik vloer, meubels en stopcontacten af en schakel
de elektriciteit uit. Bij waterafstotende behangsoorten (zoals
vinylbehang of geverfd behang) indien mogelijk de toplaag
verwijderen of het behang veelvuldig doorprikken, opensnijden
of grondig openschuren. Draai de spuitkop naar de stand “on”.
Spuit het oude behang op een afstand van ca. 20 cm royaal
in. Laat 10-15 minuten inweken. Verwijder met behulp van een
plamuurmes het behang. Bij dikke of zeer oude behanglagen
zo nodig de behandeling herhalen. Na het verwijderen van
het behang kan de muur met de spray gereinigd worden om
behanglijmresten en ander vuil te verwijderen. Vervolgens met
een vochtige doek de muur afnemen. Bij hardnekkig vuil 5
minuten laten inweken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Surfactants

Kleur: Transparant

Dichtheid ca.: 1 g/cm³

pH-waarde ca.: 8

Viscositeit: Vloeibaar

FYSIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
Fysiologisch veilig.

OPSLAGCONDITIES
Minimaal 24 maanden.
Goed afgesloten bewaren op een droge, koele en vorstvrije
plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden
waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het
gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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