
  
Technische Fiche

PVCu Solvent Cleaner
Revisie: 11/04/2019 Pagina 1 van 2

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.
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Technische gegevens
Basis Solventmengsel
Consistentie Vloeibaar
Dichtheid Ca. 0,90 g/ml
Vlampunt < 20 °C
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
PVCu Solvent Cleaner is een zeer effectief, 
snelwerkend, vloeibaar reinigingsmiddel dat 
geen vlekken maakt voor het verwijderen van 
hardnekkig vuil en vlekken op witte of met folie 
beklede PVCu-raamprofielen en andere 
kunststoffen.

Eigenschappen
 Snelwerkend
 Snel drogend
 Gebruiksklaar (niet te verdunnen)
 Maakt geen vlekken
 Geeft een heldere en glanzende afwerking
 Geparfumeerd
 Multifunctioneel gebruik
 Niet schurend
 Licht ontvlambaar

Toepassingen
 Reinigen van de meeste types witte of met 

folie beklede PVCu-raamprofielen, 
vensterbanken, gevelbekleding, panelen 
en sierlijsten.

 Voor het verwijderen van hardnekkig vuil, 
vet, niet-uitgeharde voegkit, potlood- en 
balpenstrepen.

 Reinigen van kunststof tuinmeubelen.

Leveringsvorm
Kleur: kleurloos
Verpakking: 1 L bus

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

Ondergronden
Soorten: witte of met folie beklede PVCu-
raamprofielen, hard PVC
Toestand: vervuild.
Voorbehandeling: Geen voorbehandeling 
vereist.

Verwerking
Aanbrengmethode: Voor het beste resultaat, 
breng PVCu Solvent Cleaner met een schone, 
zachte, kleurvaste doek of papieren tissue aan 
op de ondergrond en goed inwrijven. Enkele 
minuten laten inwerken. (Ca. 15 min.) Veeg de 
vervuiling weg en droog het oppervlak met een 
tweede droge doek of papieren tissue. Werk 
steeds met een zuivere doek om 
verontreiniging van het oppervlak te vermijden. 
Wrijf steeds in dezelfde richting.
 

Veiligheidsaanbevelingen
Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche 
voor meer informatie. De gebruikelijke 
arbeidshygiëne in acht nemen. Zorg voor een 
goede verluchting op de arbeidsplaats. Draag 
handschoenen en veiligheidsbril. Na contact 
met de huid direct met water en zeep wassen. 
Bij inname de mond overvloedig spoelen met 
stromend water. Vermijd inslikken van het 
product. Raadpleeg onmiddellijk een arts. De 
gebruiker dient voor in dienst name en op 
eigen risico na te gaan of het product geschikt 
is voor het beoogde doel.
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Opmerkingen
 Het wordt aangeraden eerst een 

compatibiliteitstest uit te voeren alvorens 
het product aan te brengen.

 Product niet verdunnen.


