
  
Technische Fiche

Glass and Mirror Cleaner
Revisie: 19/03/2019 Pagina 1 van 1

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en 
ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-
aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze 
beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om 
altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht 
voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 B-2300 Turnhout, Belgium
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com

Technische gegevens
Basis Alcohol gebaseerd
Consistentie Vloeibaar
Verwerkingstemperatuur 5 °C → 25 °C
* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De 
informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving
Glass and Mirror Cleaner is een 
geparfumeerde, vloeibare reiniger in spray-
vorm die streepvrij opdroogt en geen vlekken 
maakt. De reiniger werkt doeltreffend op de 
meeste soorten glas, spiegels, kunststoffen en 
andere harde oppervlakken.

Eigenschappen
 Streepvrij
 Snel drogend
 Gebruiksklaar (niet te verdunnen)
 Maakt geen vlekken
 Geparfumeerd
 Multifunctioneel gebruik

Toepassingen
 Voor het verwijderen van hardnekkig vuil, 

nicotine, vet, vingerafdrukken, stof, 
insecten en andere vervuilingen op de 
meeste soorten glas en spiegels.

 Reinigen van kunststoffen en harde 
oppervlakken zoals chroom en 
gelamineerde oppervlakken.

 Zowel voor thuis-, professioneel als 
industrieel gebruik.

Leveringsvorm
Kleur: kleurloos
Verpakking: 1 L bus, 25 L vat

Houdbaarheid
12 maanden in ongeopende verpakking op een 
droge en koele plaats bij temperaturen tussen 
+5°C en +25°C.

Ondergronden
Soorten: glas, spiegels, kunststoffen, 
gelamineerde plaat, ...

Toestand: vervuild.
Voorbehandeling: Geen voorbehandeling 
vereist.

Verwerking
Aanbrengmethode: Houd de fles rechtop op 
ongeveer 15 à 25 cm van het te reinigen 
oppervlak. Spuit lichtjes op het oppervlak. 
Droog onmiddellijk af met een geschikte, 
zachte, absorberende en pluisvrije doek voor 
een perfecte, glanzende afwerking. Deze 
bewerking kan indien nodig worden herhaald. 
Werk steeds met een zuivere doek om 
verontreiniging van het oppervlak te vermijden.
 

Veiligheidsaanbevelingen
Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche 
voor meer informatie. De gebruikelijke 
arbeidshygiëne in acht nemen. Zorg voor een 
goede verluchting op de arbeidsplaats. Draag 
oogbescherming. Na contact met de huid 
direct met water en zeep wassen. De gebruiker 
dient voor in dienst name en op eigen risico na 
te gaan of het product geschikt is voor het 
beoogde doel.

Opmerkingen
 Het wordt aangeraden eerst een 

compatibiliteitstest uit te voeren alvorens 
het product aan te brengen.

 Product niet verdunnen.


