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CLEAN & CARE – TECHNISCHE FICHE (TDS) 

 

PVC CLEANER 20 (GEKLEURDE PVC) 

1. Beschrijving  
De PVC Cleaner 20 is een snel drogende, performante 
kunststofreiniger speciaal ontwikkeld voor het reinigen van 
gekleurde PVC.  

• De cleaner 20 tast de (houtstructuur)folie niet aan en 
verwijdert alle hardnekkige vuil.  

• Het product is niet corrosief, niet agressief voor PVC 
en kan gebruikt worden op verschillende types 
kunststoffen.  

• Snelle werking (antistatisch) 

 

2. Toepassingen 
De PVC Cleaner 20 kan voor vele toepassingen ingezet worden: 

• Verwijderen van lijmresten, vers niet uitgehard PU-schuim, stickerresten, aantekeningen 
van stiften, residuen van rubber, plakband, harsen, etc. (bv. Na installatie van ramen en 
deuren) 

• Voorbereiden en ontvetten van te verlijmen oppervlaktes 

• De PVC Cleaner 20 kan gebruikt worden op alle types PVC (inclusief gekleurd PVC met Renolit 
folie), en andere kunststoffen (bv. Laminaat, PMMA, etc).  

3. Gebruiksaanwijzing 
Het te behandelen oppervlak moet droog en stofvrij zijn. Daarna het product onverdund aanbrengen 
met een zachte witte doeken zorgvuldig het oppervlak gelijkmatig inwrijven. Het product kent een 
snelle verdamping en laat geen sporen na. Aangezien het product sterk ontvettend werkt, verdient 
het de aanbeveling om met handschoenen te werken. Bij twijfel het product eerst uitproberen op een 
klein, niet zichtbaar gedeelte. De reiniger moet gebruikt worden bij een oppervlaktetemperatuur 
tussen de 10°C en 25°C.  

4. Technische kenmerken 
Kleur: Transparant 
Geur: Gering 
Verpakking: PE Fles van 500ml (karton 12 X 500ml) 

Metalen bidon van 1000ml (karton 6 X 1000ml) 
Densiteit: Ongeveer 0,72g/ml 
Samenstelling: Mix van alifatische koolwaterstoffen 
Gebruik: Enkel professioneel 

  

5. Opslag 
De reiniger moet op een goed geventileerde plaats bewaard worden. De fles moet ten alle tijden goed 
dichtgedraaid zijn en bewaard worden weg van een plaats met risico op vlam- of vuurvorming. 
Bewaren tussen een temperatuur van 10°C en 30°C. Verdamping treedt op bij geopende bidons. 
  

 


