
  

Greencleaner
Langzaam verdampende, reukloze, alifatische verdunner 

Langzaam verdampende alifatische verdunner, speciaal voor het verdunnen van 
impregneermiddelen op oliebasis of urethaanverf op oliebasis. Green Cleaner is een 
reukloos mengsel van cycloalifatische koolwaterstoffen met een uitstekend oplossend 
vermogen en goede ontvettende eigenschappen. 

Verkrijgbaar in verpakkingen van 1 liter en 10 liter

Vernis &
Afwerkingen

Greencleaner

Gebruiksaanwijzing

Verdunnen. Volg de aanwijzingen in de productinformatiebladen van de afzonderlijke 
producten.  Green Cleaner kan gebruikt worden als vervanger voor gewone 
oplosmiddelen op basis van terpentine of terpentijn-essentie.

Verwijderen van oliën of was. Om resten van oude olie- of wasbehandelingen te 
verwijderen of om overtollige olie te verwijderen die moeilijk droog te krijgen is, gaat u als 
volgt te werk: 
Verdeel Green Cleaner met een doek of roller over het te behandelen oppervlak, na 5 - 10 
minuten verwijdert u de oude behandeling met een polijstmachine met groene schijf. 
Verwijder alle resten met een schone doek. 
Om het oppervlak te herstellen, is het raadzaam een impregneerbehandeling (olie of was) 
uit te voeren.

Opmerkingen
Gebruik Grean Cleaner niet in producten op waterbasis.
Controleer altijd de compatibiliteit met het te verdunnen product. 
Green Cleaner kan gebruikt worden om gereedschap en machines te reinigen die 
gebruikt worden voor het aanbrengen van oliën, was of vernissen op oliebasis.

Veiligheidsnormen
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Neem de aanduidingen op het etiket 
strikt in acht en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad alvorens het product te gebruiken.

Afvalverwerking
Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de 
geldende plaatselijke wetgeving. 

De aanbevelingen in dit technisch 
informatieblad zijn uitsluitend 
indicatief en houden geenszins 
onze verantwoordelijkheid in, 
aangezien de wijze en de 
voorwaarden van gebruik van het 
product buiten onze controle 
vallen. Wij raden u aan de 
daadwerkelijke geschiktheid voor 
het beoogde gebruik te verifiëren. 

Herz. 02 – 02/03/2021  Dit blad 
annuleert en vervangt het vorige.
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