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Kenmerken

Leverancier
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•
•
•

Meiboom Aerosol Adhesives B.V.
Helderseweg 1e
1815 AB Alkmaar
Nederland

verwijderd lijmresten
verwijderd veel voorkomende vlekken
naspoelen niet nodig
geen plakkerige resten

www.meiboom.eu
info@meiboom.eu
+31 (0)72-540 57 77

Product omschrijving
MEIBOOM CITRUS CLEANER is een krachtig schoonmaak oplosmiddel en bevat natuurlijk voorkomende
terpeen gewonnen uit sinaasappelen. MEIBOOM CITRUS CLEANER kan worden gebruikt als een
alternatief op schoonmaak oplosmiddelen zoals thinner, aceton, toluene, etc. MEIBOOM CITRUS
CLEANER is zeer geconcentreerd en heeft een sterk oplossend vermogen om o.a. vet, olie, stickers en
lijmresten te verwijderen.
MEIBOOM CITRUS CLEANER reageert niet met metalen en meeste plastics, maar kan sommige soorten
plastic en rubber aantasten.
Test altijd vooraf op een klein stukje van het materiaal waarop toegepast moet worden om zeker te zijn van
een goed resultaat zonder problemen van verkleuring en/of oplossen.
Niet te gebruiken op EPS (piepschuim).

Technische Specificatie
Type

CITRUS CLEANER

Droogtijd

nvt

Vaste stoﬀen

nvt

Opentijd

nvt

Hittebestendigheid

nvt

Oplosmiddel

terpene

Spuitbereik

max. 6 m² (enkelzijdig)

Drijfgas

hydrocarbon

Spuit patroon

nvt

Houdbaarheid

max. 6 mnd.

Kleur

transparant
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Gebruiksaanwijzing
Gebruik in een goed geventileerde ruimte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goed schudden voor gebruik.
Spuit een kleine hoeveelheid op een neutrale/onopvallende plek om de geschiktheid te beoordelen.
Gebruik dit product niet als het materiaal verkleurt, zacht wordt of opzwelt.
Temperatuur van de MEIBOOM CITRUS CLEANER in de verpakking dient minimaal 15ºC te zijn.
Spuit de MEIBOOM CITRUS CLEANER op de bevuilde ondergrond en laat 20-30 seconden intrekken.
Hierop verwijderen met een zachte, niet pluisende katoenen doek.
Voor hardnekkige vervuiling, verleng de tijd waarin de MEIBOOM CITRUS CLEANER kan intrekken.
Hierop stevig schrobben met een niet pluisende katoenen doek of borstelen.
8. Herhaal wanneer nodig.

Opslag
Bescherm tegen extreme temperaturen in een gecontroleerde/stabiele omgeving tussen de 15 en 35ºC en
niet in direct zonlicht. Niet op een koude vloer laten staan, zoals bijv. tegels en beton. Lage temperatuur van
de inhoud in de spuitbus kan leiden tot onherstelbare schade. Opgeslagen onder goede omstandigheden, in
de originele ongeopende spuitbus is het product 6 maanden houdbaar.
Voorkom bevriezing van het product.

Veiligheidsinformatieblad
Voor het veiligheidsinformatieblad behorende bij het door u aangeschafte product verwijzen wij u naar
onze website, ww.meiboom.eu . Hier kunt u alle veiligheidsinformatiebladen downloaden, opslaan of
printen. Meiboom Aerosol Adhesives B.V. wijst al haar klanten op het belang om het juiste
veiligheidsinformatieblad in huis te hebben en hier kennis van te nemen.

Disclaimer
Alle door Meiboom Aerosol Adhesives B.V. verstrekte informatie, adviezen en verwerkingsvoorschriften zijn samengesteld op basis van
fabrieksgegevens en praktijkervaringen. Aangezien Meiboom Aerosol Adhesives B.V. geen controle heeft op de manier waarop en de
omstandigheden waaronder onze producten gebruikt worden, het uitgevoerde werk of eindproduct vervaardigd door de aankoper
en/of verwerker, kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten. Verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de
geschiktheid van het product voor de toepassing ligt bij de aankoper en/of verwerker. Test daarom de lijm altijd eerst onder de
beoogde condities/omstandigheden en voor de specifieke toepassing. De aansprakelijkheid van Meiboom Aerosol Adhesives B.V. is
beperkt conform het bepaalde in de algemene voorwaarden Meiboom Aerosol Adhesives B.V., zoals deze zijn gepubliceerd op
www.meiboom.eu onder “downloads”, verstrekt worden bij elke oﬀerte, orderbevestiging, factuur verzonden per e-mail en
gedeponeerd ter griﬃe van de rechtbank Noord-Holland onder nummer 147/2013.
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