
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Reiniger voor ramen en andere  
waterbestendige oppervlakken 

 Voor het snel verwijderen van vlekken, vingerafdrukken, gele tabaksvlekken, vetvlekken en het 

meeste in water oplosbare vuil. 

 Zep 40 is bruikbaar op alle watervaste oppervlakken. 

 Het product laat geen strepen of een filmlaag achter.  

 Fosfaat – en siliconenvrij. 

 
TOEPASSING 

Zep 40 is te gebruiken voor het schoonmaken van ramen, 

autoruiten, spiegels, vazen, sculpturen, porselein, vitrine 

en kunststoffen. Eveneens is het product zeer geschikt 

voor het schoonmaken van gelaagde en gelakte 

oppervlakken en oppervlakken van chroom, roestvast staal 

of geanodiseerd aluminium. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Vóór gebruik schudden. Het schuim gelijkmatig spuiten op 

ongeveer 25 cm van het te behandelen oppervlak. Met 

een doek over het oppervlak verspreiden en vervolgens 

direct met een droge en schone doek uitwrijven. 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 

Type: schuimreiniger 

Geur: ammoniak 

Kleur: wit schuim 

pH: ± 10 

Volume net: ± 650 ml 

Bovengenoemde waarden gelden niet als 

productspecificaties. 

OPMERKINGEN 

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet 

blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50ºC. Ook 

na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in 

de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. 

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. In sommige 

gevallen kan dit product de ondergrond aantasten, probeer 

bij twijfel altijd uit op een niet in het zicht liggend stuk. Voor 

verdere gegevens raadpleeg ons 

Veiligheidsinformatieblad. 

Niet gebruiken op door film gekleurd glas en plexiglas. 
 

 
 
Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze 
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote 
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene 
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd 
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de 
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al 
herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van 
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig 
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek. 
 
Versie: 0144-0909 
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