X1 STÅLRENS
Afrenser og polerer
rustfrit stål
Avancerede rense- og affedtningsegenskaber
Rengør skånsomt
Gør overfladen antistatisk
Efterlader et tørt og beskyttende lag
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X1 STÅLRENS 1633
BESKRIVELSE
X1 Stålrens 1633 er et skummiddel, der skånsomt afrenser og polerer
rustfrit stål.
Overfladen bliver som ny og skummet efterlader et tyndt antistatisk
lag, som giver langtidsbeskyttelse mod korrosion, stænk, vand og
fedtede fingre.

ANVENDELSE
Anvendes til mat, børstet og rustfrit stål. Kan også anvendes til rengøring og pleje af aluminium, krom, kunststof, laminat, emalje, fliser og
nogle former for plastik (udfør altid først en test).
Anvendelsesområder: Industrielt udstyr, udstyr til fødevarefremstilling,
laboratorieudstyr, catering- og køkkenudstyr, rullende trapper, elevatorer og trappeskakter, standere og displays, reklameskilte, vaske- og
bruserum.

OVERFLADEFORBEREDELSE
Udfør først en test. Afbryd strømmen til udstyret, som skal rengøres.

ARBEJDSBETINGELSER
Bruges ved temperaturer mellem 5° og 35° C.
Ryst dåsen grundigt inden brug. Hold dåsen 20 – 30 cm fra overfladen og påfør et tyndt lag. Lad skummet virke 1 minut og tør efter
med klud eller aftørringspapir.

SIKKERHEDSDATA
Læs sikkerhedsdatablad samt informationer på emballagen.

HOLDBARHED / OPBEVARING
3 år i uåbnede dåser forudsat produktet opbevares tørt, i velventileret
rum og ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Datablad udarbejdet: 17.10.2019
Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside,
eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i
det tekniske datablad.
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