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PRODUCT INFORMATIE 
POLYESTERCLEANER  sterk activerende schuurcrème 
 
Productbeschrijving: 
 
POLYESTERCLEANER is een indrukwekkend, zwak alkalisch reinigingsmiddel 
dat in één behandeling polijst,. reinigt, ontvet, ontroest, regenereert, ontkalkt en 
de kleuren herstelt en vernieuwt. Deze sublieme schuurcrème is zeer geschikt 
voor gecorrodeerde aluminium raam- en deuromlijstingen en kunststof ramen en 
of rolluiken die vervuild zijn door atmosferische aanslag of door uitwerking van 
de rubbers.. Vergeeld lakwerk zoals aanrechten en wastafels krijgen hun 
oorspronkelijke kleur terug. Tevens is POLYESTERCLEANER uitermate geschikt 
voor verweerd roestvrij staal, zwaar vervuilt polyester, chroom, glas en plastic. 
POLYESTERCLEANER bevat absoluut geen zuren, oplosmiddelen of agressieve 
schuurmiddelen, waardoor het volkomen veilig is voor de te behandelen 
oppervlakken. POLYESTERCLEANER laat een doorschijnende, vuilafstotende en 
glanzende laag achter. Het verwijdert roestvlekken, zeepschuim, aangekoekte 
organische stoffen, moeilijk oplosbare afzettingen, oxidatielagen, metaalresten 
en olie- en vetaanslag.  
 
Toepassingsgebieden: 
Horeca, bejaardencentra, grootkeukens, ziekenhuizen, vakantiecentra, scholen, 
openbare gebouwen, woningbouwverenigingen, jachtwerven, caravans enz. 
 
 
 
Gebruiksaanwijzing; 
POLYESTERCLEANER rechtstreeks aanbrengen op het te reinigen oppervlak of 
op een (vochtige) spons, doek of borstel. Hardnekkig vuil losborstelen. Lichte 
vuilaanslag verdwijnt vrijwel onmiddellijk bij licht wrijven. Afnemen met een 
schone vochtige spons of doek. Grote en sterk vervuilde oppervlakken bij 
voorkeur in delen (vierkante meter) behandelen. Steeds in de richting van de 
metaalstructuur wrijven. Opgelet!! Goed schudden voor gebruik. Voor gebruik 
eerst testen op een proefstuk. Kan krassen veroorzaken. 
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PRODUCT INFORMATIE 
POLYESTERCLEANER  sterk activerende schuurcrème 
 
 
 
 
Technische gegevens:   POLYESTERCLEANER  
Samenstelling mengsel van non-ionische biologisch afbreekbare tensio-
actieve bestanddelen, fijne anorganische schuurmiddelen, complexerende 
stoffen, organische filmmakers, specifieke oplos- en verdikkingsmiddelen 
voorkomen     : ·crème 
kleur      : lichtgroen 
geur      : ammonia 
Soortelijk gewicht bij 20 °C,  kg3 : 1170 
pH       : 10-11 
actieve stoffen, %    : 47 
houdbaarheid: :ca. 2 jaar  in gesloten verpakking bij 

:kamertemperatuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij adviseren om het te reinigen object vooraf op resistentie te testen. 
 
Al deze producten zijn uitsluitend voor industrieel en professioneel gebruik. Deze informatie wordt steeds 
zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor de naleving 
van alle  wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt ten laste van 
de gebruiker.       


