Productinformatieblad

SKYLT CONDITIONER
Speciale reiniger voor met SKYLT behandelde oppervlakken

Spray & Wipe:
•
•
•
•
•
•

Gebruiksklare reinigingsoplossing
Sterk emulgerend, laagschuimend, fris geurend
Reinigt zonder residu achter te laten
Droogt streeploos op
Wordt geleverd met fijnvernevelaar
Kan worden nagevuld met oplossing van SKYLT
CONDITIONER Concentraat

Profiel

SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe is een pH neutrale reiniger.

Toepassing

SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe is speciaal ontwikkeld voor een volstrekt
residuvrije reiniging van met SKYLT behandelde oppervlakken

Eigenschappen
1,00 kg/dm3
< 3 cP
7,8

Nat product

Dichtheid
Viscositeit
pH-waarde

Verwerking

Zie ook de RigoStep onderhoudswijzer voor Skylt vloeren
•
•
•
•

:
:
:

ISO 2811
ASTM D 2983
ISO 976

Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
Spray telkens wat SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe op een geschikte
reinigingspad/dweil of direct op een deel van de vloer.
Reinig de vloer met de reinigingspad door met lichte druk te wrijven
De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) reinigen en de pad/dweil geregeld
uitspoelen en uitwringen.

Levervorm

500 ml. flacon met fijnvernevelaar.

Houdbaarheid

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking, tenminste houdbaar tot 2 jaar na
productiedatum. Vorstvrij bewaren.

Veiligheid

Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenen aan het
Veiligheidsinformatieblad (VIB).

Meer informatie

www.ursapaint.nl - www.rigostep.nl - www.parketlak.com

Helpdesk

+31 (0) 255 - 54 84 45

Productinformatieblad

SKYLT CONDITIONER
Speciale reiniger voor met SKYLT behandelde oppervlakken

Concentraat

• Hooggeconcentreerd
• Voldoende voor tot 50 Spray & Wipe navullingen
• Wordt geleverd met precisie-doseerdop

Profiel

SKYLT CONDITIONER Concentraat is een geconcentreerde pH neutrale reiniger.

Toepassing

SKYLT CONDITIONER Concentraat is bedoeld voor het navullen van SKYLT
CONDITIONER Spray & Wipe flacons. Kan ook worden toegevoegd aan dweilwater.

Eigenschappen
Nat product

Dichtheid
Viscositeit
pH-waarde

Verwerking

•
•
•
•

:
:
:

0,98 kg/dm3
9 cP
7,8

ISO 2811
ASTM D 2983
ISO 976

Knijp in de flacon tot de doseerdop is gevuld met 20 ml concentraat.
Giet de inhoud van de doseerdop in de sprayflacon.
Vul aan met 480 ml schoon water.
Bij sterke vervuiling dosering zonodig verhogen.

Levervorm

1000 ml. flacon met precisie-doseerdop.

Houdbaarheid

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking, tenminste houdbaar tot 2 jaar
na productiedatum. Vorstvrij bewaren.

Veiligheid

Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenen aan
het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

Meer informatie

www.ursapaint.nl - www.rigospecialcoatings.nl - www.rigostep.nl - www.parketlak.com.

Helpdesk

+31 (0) 255 - 54 84 45.

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Uitsluitend op goed
geventileerde plaatsen gebruiken. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. Verfresten en spoelwater niet
door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Stand: juli 2006
De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze
accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor
eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te
beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen
van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de
Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
© 1938 - 2006 Rigo Special Coatings \ U.P. Quality & Environment BV. Alle rechten voorbehouden.

