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GF-100
Glasrens Universal
Til universale afrensningsopgaver
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DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
info@itw-spraytec.dk
www.itw-spraytec.dk

Beskrivelse: GF-100 Glasrens Universal er et produkt der kan bruges til universale afrensningsopgaver og som efterlader dine
overflader flotte og rense. Efterlader ingen striber på glas og spejle og er let at polere væk.
Fjerner effektivt snavs, olie, fedt, skidt mm.
Den brede mulighed for anvendelse, gør det muligt for dig at reducere antallet af produkter til rengøring og afrensning. Brug den
til polering af dine spejle og glas på bilen og til rengøring af borde, overflader, værktøj, døre, håndtag mm. Yderst effektiv og hurtig
i brug. God til whiteboard og rengøring af borde.
Det bedste resultat på glas, blanke overflader og spejle opnås ved brug af en fiberklud.
Bør ikke anvendes på vandbaseret maling og i nærheden af antændelseskilder.

GF-100 er uden faresymboler og er markeret med et grønt blad.
Egenskaber:
• Fjerner fedt, olie, snavs og trafikfilm
• Efterlader en flot overflade
• Til kabinetter, laminater, vinduer, spejle, værkstedborde alle steder hvor rengøring ønskes
• Anvendes uden vand og poleres med en fnugfri klud på glas og spejle og aftørrings papir på værkstedet
• Minimalt forbrug ved brug af trigger
• Hurtig og sikker at bruge
Anvendelse: Påfør et tyndt lag og tør efter med klud eller papir
Hvis et skummende produkt ønskes brug GF-154 Glasrens Spray varenr. 07365
Tekniske data:
Varenummer/forpakning:
Farve:
Duft:
Anvendelsestemperatur:
pH Koncentrat
pH Bruger opløsning

07397 Triggerspray 750ML
Blå/transparent
Mild
-15°C til 35°C
11
11

07399 5 Liter dunk

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.itw-spraytec.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64
44
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.
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