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Procryl Parkettreiniger PPR
Antisilikon AS

Universalreiniger UR

Procryl Parkettreiniger PPR

Antisilikon AS

Productomschrijving

Productomschrijving

Productomschrijving

Universalreiniger UR is geschikt voor het reinigen
van de spuit- en werkgereedschappen van oplosmiddelhoudende en watergedragen Zweihorn®
producten. Eveneens uitstekend geschikt voor de
reiniging van met kunststofbeplakte spaanplaten
en MDF en lakfolieplaten.

Procryl Parkettreiniger PPR is een mild reinigingsen onderhoudsmiddel van de nieuwste generatie
speciaal voor gelakte houtenvloeren en laminaten.
Procryl Parkettreiniger PPR reinigt en onderhoud in
één bewerking. Het verbeterd de slijtvastheid en laat
een zijdematte, slipvaste, antistatische film achter.

Antisilikon AS is een sterk geconcentreerde,
siliconenhoudende, kleurloze vloeistof.

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied

Voor de reiniging van oplosmiddelbestendige gereedschappen zoals maatbekers, mengbekers,
roerwerken, kwasten enz. en oplosmiddelbestendige
spuitapparatuur. Kunststofbeplakt plaatmateriaal
kan gereinigd worden van bijvoorbeeld smeltlijmoverschot na het kanten plakken.

Procryl Parkettreiniger PPR is uitstekend geschikt
voor de reiniging en onderhoud van gelakte houtenvloeren en laminaat. Eveneens geschikt is het product voor de reiniging van tegel- of stenenvloeren.

Verwerking
1. Reiniging van oplosmiddelhoudende
Zweihorn® producten:
Lak- cq. beitsresten uit werk- en spuitapparatuur
verwijderen en direct met Universalreiniger UR
spoelen. Hiertoe met een kleine hoeveelheid voorreinigen en aansluitend met nieuw materiaal
eindreinigen.
2. Reiniging van waterige Zweihorn® producten:
Lak- cq. beitsresten uit werk- en spuitapparatuutr
verwijderen en eerst met leidimgwater spoelen.
Aansluitend met Universalreiniger UR reinigen.
3. Reiniging van met kunststof beplakt
plaatmateriaal:
Universalreiniger UR op een schone katoenendoek
aanbrengen en over het oppervlak poetsen. Vooraf
op een onopvallende plaats op geschiktheid
testen.
Productgegevens
Verpakkingseenheid
Houdbaarheid in afgesloten
originele verpakking

Verwerking
Vloer eerst vrij maken van het grove vuil door stofzuigen. Procryl Parkettreiniger PPR aan het water
toevoegen.
Bij normale verontreiniging ca. 200 ml Procryl
Parkettreiniger PPR op 10 ltr. water toevoegen.
Bij sterke sterke verontreiniging ca. 500 ml op
10 ltr. water toevoegen.
Het wiswater mag alleen lichtvochtig aangebracht
worden. Het wordt aanbevolen, twee emmers te
gebruiken, een voor de schone zeep oplossing, de
tweede voor het vuile water. Procryl Parkettreiniger
PPR is eveneens voor het gebruik in een poetsmachine geschikt. Afhankelijk van het gebruik van
de vloer kan de reiniging iedere 2-3 weken worden
uitgevoerd.
Productgegevens
Verpakkingseenheid
Viscos. bij lever. DIN 4 mm
Houdbaarheid in afgesloten
originele verpakking

Toepassingsgebied
Antisilikon AS kan bij alle oplosmiddelhoudende
gekleurde en blanke lakken worden ingezet als
het oppervlak door siliconenkraters gestoord is.
Verwerking
Normaal is een hoeveelheid van 10 ml op 1 l lak
nodig. Antisilikon AS goed in de lak roeren.
Productgegevens
Verpakkingseenheid
Houdbaarheid in
afgesloten originele
verpakking

100 ml
ca. 2 jaar

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt
u opvragen op ons website www.zweihorn.com
of bij ons bestellen.
Bijzondere raadgevingen
Alle volgende laklagen moeten eveneens
Antisilikon AS bevatten zodat oppervlaktestoringen
worden vermeden.

1l
vloeibaar
ca. 2 jaar

12,5 l
ca. 2 jaar

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt
u opvragen op ons website www.zweihorn.com
of bij ons bestellen.
Bijzondere raadgevingen
Werk- en spuitapparatuur altijd direct na gebruik
reinigen.
Alleen oplosmiddelbestendige werk- en spuitapparatuur met Universalreiniger UR reinigen.
Spuitpistolen niet gedurende langere tijd in de
Universalreiniger UR leggen, daar dichtingen
en kunststofdelen kunnen beschadigen.
Dampen niet direct inademen. Voor voldoende
verse lucht zorgen.
Product is licht ontvlambaar. Verwijderd houden
van ontstekingsbronnen. Smeltlijmstoffen alleen
in koude toestand verwijderen, nooit voor het
reinigen van hete machinedelen gebruiken.
Universalreiniger UR alleen voor reinigen gebruiken. Niet als verdunner voor Zweihorn® producten
gebruiken.
Product cq. spoelresten na gebruik volgens voorschrift afvoeren. Let op: product mag niet in de
riolering geloosd worden.

www.zweihorn.com

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt
u opvragen op ons website www.zweihorn.com
of bij ons bestellen.
Bijzondere raadgevingen
Verdere aanwijzing voor het lakken van parket
en verwerkingstips vindt u in het „Leerboek voor
parketveredeling“ die u bij ons kunt bestellen of
via www.parkettveredelung.com kunt
downloaden.
Materiaal is vorstgevoelig – niet opslaan en
transporteren beneden 5 °C.
De verwerkingstemperatuur moet niet beneden
8 °C liggen.
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