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Pagina 1 - SPRAY CLEANER

PRODUCTOMSCHRIJVING
Gebruiksklare reinigingsspray voor het dagelijks reini-
gen en onderhouden - speciaal ontworpen voor ge- 
oliede houten oppervlakken. Het product bevat zeep 
op basis van natuurlijke oliën. Het hout droogt niet uit 
bij het reinigen. De in water oplosbare bestanddelen 
verminderen de kans op strepen en bouwen geen 
laag op. Bijzonder huidvriendelijk, vrij van kleur- en 
geurstoffen, biologisch afbreekbaar, oplosmiddel en 
emissievrij.

SPRAY CLEANER
De gebruiksklare sprayoplossing voor  
de dagelijkse reiniging en verzorging!

TOEPASSINGEN 
Osmo Spray Cleaner is bijzonder geschikt voor het 
reinigen van geoliede houten oppervlakken en houten 
tuinmeubelen voor gebruik buitenshuis. 
Speciaal aanbevolen voor oppervlakken behandeld 
met Terras Olie of Tuinmeubel Olie.

INGREDIËNTEN 
Op basis van natuurlijke plantaardige oliën; < 5% 
plantaardige zepen (anionogene oppervlakteactieve 
stoffen), niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen; 
Onderhoudscomponenten, suspendeermiddelen en 
conserveringsmiddelen (METHYLCHLOROISOTHIA-
ZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE). 
Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige 
verklaring op.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 
Soortelijk gewicht: 1,01-1,03 g / cm³ 
Geur: mild/zwak, reukloos na droging 
pH waarde bij 20° C: 10,9

8027 
Kleurloos

HOUDBAARHEID 
2 jaar en langer houdbaar indien goed gesloten  
opgeslagen, vorstvrij, droog en niet te warm (5-35 ° C).  
Ook beschermen tegen vorst tijdens het transport!

VOORBEREIDING 
Verwijder los vuil. De Osmo Spray Cleaner is klaar 
voor gebruik, niet verdunnen.

VERWERKING 
Open de sproeikop door een draaibeweging en spuit 
de Osmo Spray Cleaner direct op het oppervlak. 
Afvegen met een pluisvrije katoenen doek.

RENDEMENT 
Het rendement is sterk afhankelijk van de mate van 
vervuiling.

LET OP
Alleen klamvochtig opbrengen om schade te voor- 
komen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
Buiten bereik van kinderen houden. Veiligheidsinforma- 
tieblad op aanvraag verkrijgbaar.

AFVOEREN 
Productresten en verpakkingen moeten in overeen- 
stemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code 
no. 07 06 01) worden afgevoerd. 
Alleen volledig geleegde verpakkingen recyclen.

KLEURTINT 
Nr. 8027 Kleurloos

VERPAKKINGSEENHEID 
0,5 l Sprayflacon 
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De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan 
de hand van onze kennis, echter zonder enige aan- 
sprakelijkheid.
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