Hoogglansonderhoud
HGP
Productomschrijving
Hoogglansonderhoud HGP is een waterige, siliconenhoudende vloeistof voor het regelmatig reinigen,
onderhouden en opfrissen van hoogglansoppervlakken in het interieur. Met Hoogglansonderhoud
HGP worden kleine oppervlakteverstoringen een tijdlang verzegeld en het oppervlak wordt gelijktijdig
gereinigd. Na gebruik verkrijgt u een aangenaam glad oppervlak met een stofafstotende werking.
Toepassingsgebied
Hoogglansonderhoud HGP kan voor alle gelakte hoogglansmeubels, zoals bv. Kasten, tafels, deuren
enz. worden gebruikt. Het product kan voor het ontvetten van politoeren en voor het reinigen en
opfrissen van gelakte hoogglansoppervlakken worden ingezet.
Verwerking
Hoogglansonderhoud HGP aanbrengen op het bijgesloten vliesdoek en aansluitend met
ronddraaiende beweging en lichte druk gelijkmatig zolang over het lakoppervlak verdelen, totdat het
product droog is en geen resten meer zichtbaar zijn. Niet te nat werken. Het bijgesloten vliesdoek kan
in de wasmachine gewassen worden. Geen wasverzachter gebruiken.
Productgegevens
Verpakkingseenheden
Houdbaarheid in afgesloten originele verpakking

500 ml met vleisdoek en handleiding
ca. 1 jaar

Meer informatie vindt u op het etiket en op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG.
Deze kunt u opvragen op ons website „www.zweihorn.com“.
Bijzondere raadgevingen
• Product niet op matte of gesatineerde oppervlakken gebruiken, omdat dan vlekvorming door
siliconen mogelijk is. Gebruikt u hiervoor a.u.b. Zweihorn® Meubelonderhoud MPF in de 750 ml
sproeifles. Neem a.u.b. het separate technische productinformatieblad in acht.
• Hoogglansonderhoud HGP is niet geschikt voor het gebruik op vloeren of trappen. Slipgevaar!
Gebruikt u hiervoor a.u.b. de speciale producten uit ons parketprogramma.
• Hoogglansonderhoud HGP is vorstgevoelig. Niet beneden 5°C opslaan en transporteren.
• Product is siliconenhoudend.
• Let op: Dit product mag niet terechtkomen in de kanalisatie.
Zweihorn® producten worden vervaardigd voor de professionele verbruiker die een basiskennis heeft van het omgaan met en het
gebruiken van beitsen, lakken, lazuren en lijmen. De in de productinformatiebladen opgegeven verwerkingsmethoden voor onze
kwaliteitsproducten dienen als vrijblijvende adviezen opgevat te worden. Ze zijn gebaseerd op onze testen en ervaringen, en zouden het
werk van onze afnemers moeten verlichten en vergemakkelijken. Een eventueel noodzakelijke aanpassing aan de heersende
arbeidsomstandigheden valt binnen de verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van twijfel kunnen onze technische adviseurs en
laboratoriumtechnici naar best vermogen advies verstrekken. Wij staan natuurlijk garant voor een onberispelijke kwaliteit van onze
producten met inachtneming van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. De koper bepaalt op eigen verantwoordelijkheid hoe het
afgeleverde product wordt gebruikt. Voor zover wij niet-specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een
contract vastgelegde toepassing uitdrukkelijk en schriftelijk hebben meegedeeld,is een advies op gebruikstechnisch vlak of een richtlijn,
hoewel naar eer en geweten opgevolgd,in ieder geval vrijblijvend. Zij ontslaat de koper ook niet van de verplichting het product eerst zelf
te testen, indien nodig door een proefverwerking. Verder zijn wij alleen aansprakelijk, met inachtneming van onze algemene
verkoopsvoorwaarden, voor een al dan niet verstrekt advies dat geen betrekking heeft op de eigenschappen en de bruikbaarheid van het
afgeleverde product.
Het technische kenmerkenblad, welke u onder kunt down-loaden, is op dat moment geldig. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave
vervalt de geldigheid van het vorige technische kenmerkenblad.
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