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RENOCARE 7
DROOGREINIGER VOOR BLANK GEANODISEERDE
ALUMINIUM PROFIELEN

Algemeen
Renocare 7 is een droogreinigingsmiddel voor blank geanodiseerd aluminium, dat gelijktijdig een
beschermingsfilm achterlaat.
Geschikt voor vervuilde oppervlakken van zowel blank als gekleurd geanodiseerd aluminium, zoals
gevels, balkonhekken, raamprofielen etc.
Het product reinigt en beschermt in een behandeling en is vrij van zuren en alkaliën.
Renocare 7 tast het oppervlak niet aan. Het verdient aanbeveling om rubberen afdichtingen te
beschermen
Renocare 7 geeft, gedurende een periode van ongeveer ½ jaar, een bescherming aan het aluminium
tegen agressieve invloeden.

Gebruiksaanwijzing
Voor gebruik goed schudden. Tevens tijdens gebruik regelmatig schudden.
Gebruik het product zoals aangeleverd.
Doek of inwasapparaat doordrenken met Renocare 7 egaal en dun over het oppervlak verdelen.
Uitwrijven is alleen nodig bij in kleur geanodiseerd aluminium.
Indien het te reinigen oppervlak sterk vervuild is, voorreinigen met Renoclean P 12 N.

Concentratie:
Niet verdunnen, wordt puur toegepast

Applicatieconditie
-Minimale omgevingstemperatuur : 5°C
-Maximale relatieve vochtigheid
: 85%
-Minimale ondergrond temperatuur : 5°C
-Maximale ondergrond temperatuur : 30°C
-Nooit op een door de zon beschenen gevel aanbrengen om streepvorming te voorkomen.
-Tijdens drogen tegen regen beschermen.

Theoretisch rendement
Ca. 15 m²/kg
Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling en voorbehandeling.

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot
enige aansprakelijkheid.
Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.
versie p23/01
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Verpakking 10 kg
De lege verpakking behandelen als bedrijfsafval, mits goed leeg en droog.
Anders in overeenstemming met de wet Chemische Afvalstoffen.
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