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Art.-Nr. 02950 / 121.818 12 x 0,5-l-verstuiver

•  Schrijftafelreiniger, gebruiksklaar
• Zeer efficiënt voor het verwijderen van viltstift-, stempel- en
  balpenvlekken
• Aangename geur en huidvriendelijk

TOEPASSINGSBEREIK:
Verwijdert vlekken van viltstiftpennen, stempels en balpennen,
alsook goed vastgekleefde etikettenresten, strepen en andere
gelijkaardige vlekken op solventbestendige kunststofoppervlaktes, edel-
staal, geanodiseerd aluminium e.a. Niet geschikt voor de  
reiniging van ABS kunststof, bepaalde PC toetsenborden, voor solventen 
gevoelige vernissen. Niet gebruiken op coatings; deze worden door Tisch-
Fit aangetast. In geval van verstuiving bij vergissing van niet bestendige 
oppervlaktes, Tisch-Fit onmiddellijk met een doek volledig verwijderen.

GEBRUIKSAANWIJZING EN DOSERING:
Het product puur verstuiven. Bij voorkeur op een doek of papier.
Vóór eerste gebruik de bestendigheid van het materiaal op een niet opvallende plaats
testen. In geval van niet correct gebruik en de daaruit voortvloeiende schade wordt geen
aansprakelijkheid overgenomen.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Fysische vorm:  ...................................  kleurloze vloeistof
Reuk:  .....................................................  aangenaam fruitig ruikend
Viscositeit:  ...........................................  dun vloeibaar
Concentratie:  ......................................  1020 g/l
pH-waarde in het concentraat:  ......  9,5

INHOUDSTOFFEN:
Onder 5 %:  ..........................................   alifatische koolwaterstoffen, anionische tensiden,
                                                  niet-Ionische tensiden
Bevat: ....................................................  Geurstoffen, BENZYLALCOHOL, LINALOOL, LIMONENE
Giscode:  ................................................  GU 60
Houdbaarheid:  ....................................  min. 1 jaar in originele houder
De zich in dit preparaat bevindende tensiden beantwoorden aan de bepalingen voor biolo-
gische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Richtlijn (EG) nr. 648/2004 voor detergenten.

KENTEKENING:  ................................  vervalt
Het product is volgens de EG-richtlijnen voor gevaarlijke stoffen V geen gevaarlijk preparaat.

TRANSPORT:
Geen gevaarlijk product overeenkomstig de bovengenoemde transportverordeningen (ADR).
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