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PARASILICO CLEANER

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of 
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbe-
paalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
• Reinigingsmiddel
• Ontvetter
• Doorzichtige vloeistof 
• Bevat geen antistatikum

TOEPASSINGEN
• Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van niet uitgeharde kit
• Alsook voor het reinigen en ontvetten van diverse ondergronden. 
• Op gelakte aluminium dient de gebruiker vooraf te testen of het product geen aantas-

ting geeft

TECHNISCHE GEGEVENS
Fysische staat (20°C) Vloeistof

Kleur/aspect Kleurloos

Geur Kenmerkend

Kookinterval 78 – 113°C

Vlampunt (CC) 9°C

Zelf-ontvlammingstemperatuur > 200°C

Dichtheid (15°C) 0,72 g/cc

Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - 
+25°C

2 jaar

VERPAKKING
12 spuitbussen van 400 ml/doos - 60 dozen/pallet

Bidon 5 l - 120 bidons/pallet

Bidon 25 l - 26 bidons/pallet

Vat 200 l - 2 vaten/pallet - Op bestelling

VERWERKING
Voorbereiding
Wij raden aan vóór gebruik, zich ervan te verzekeren dat het product geschikt is voor zijn doel. 

Verwijderen van niet-uitgeharde kit
De silicone zoveel mogelijk vooraf verwijderen met een vod of papierprop. Daarna onderstaande instructies volgen:
Aerosol 400 ml
• De bus goed schudden 
• Van op afstand op het oppervlak of niet-uitgeharde kit spuiten
• Daarna met een propere doek oppoetsen.
Bidon 5 l – 25 l
• Doek met Parasilico Cleaner bevochtigen 
• De resten silicone verwijderen
• Daarna met een propere doek oppoetsen.

Reinigen en ontvetten van ondergronden
Aerosol 400 ml: 
• De bus goed schudden 
• Van op afstand op het oppervlak spuiten
• Oppervlak wrijvend reinigen en ontvetten 
• Regelmatig papierprop vernieuwen.
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Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of 
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbe-
paalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Bidon 5 l – 25 l
• Papierprop of doek sterk bevochtigen met  Parasilico Cleaner 
• Het oppervlak wrijvend reinigen en ontvetten 
• Regelmatig papierprop vernieuwen.

VEILIGHEID
Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

BEPERKINGEN
Op gelakte aluminium dient de gebruiker vooraf te testen of het product geen aantasting geeft


