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CLEAN & CARE – TECHNISCHE FICHE (TDS) 

 

PVC CLEANER 480 (MELK) 

1. Beschrijving  
De PVC cleaner 480 is een neutrale reiniger die kan gebruikt 
worden voor het reinigen en onderhouden van alle 
synthetische materiën (vnl. PVC in de massa). Het product is 
geurloos en brandbaar. Het product verdampt traag en laat na 
het drogen een wit viskeus poeder achter. Het product is 
watergebaseerd en heeft een schurend karakter. Het product 
is niet bijtend en niet agressief. 

 

2. Toepassingen 
Deze PVC cleaner 480 is perfect geschikt voor het reinigen van tuinmeubelen, rolluiken, PVC kozijnen 
en kan zelfs problemen oplossen daar waar de cleaner 120 en 140 geen oplossing op kunnen vinden. 
Het product is watergebaseerd maar mag enkel gebruikt worden voor witte PVC/PVC in de massa.  

• Het product heeft een heel fijn schurend karakter, waardoor roet en roestsporen verwijderd 
kunnen worden.  

• Het product kan ook gebruikt worden voor het reinigen van oppervlaktes in inox in keukens 
en sanitaire installaties.  

• Niet agressief 

3. Gebruiksaanwijzing 
Het product moet goed geschud worden voor gebruik. Vervolgens het product onverdund 
aanbrengen op een vochtige spons en vervolgens het te reinigen stuk daarmee inwrijven, tot de 
vervuiling verdwenen is. Aansluitend overvloedig spoelen met stromend water en afzemen. Niet 
gebruiken bij temperaturen van lager dan 5°C. De temperatuur van het te behandelen oppervlak moet 
tussen de 5°C en 30°C liggen. De cleaner 480 laat na het drogen een wit poeder na, dat vlekken kan 
geven op terras en arduin. 

4. Technische kenmerken 
Kleur: Witte vloeistof, een soort van melk 
Geur: Aangenaam 
Verpakking: PE Fles van 500ml (karton 15 X 500ml) 

PE Fles van 1000ml (karton 6 X 1000ml) 
Densiteit: 1,40g/ml 
Samenstelling: Oppervlakteactieve reinigingsmiddelen met schuurpoeder 
Gebruik: Professioneel en particulier 

  

5. Opslag 
De reiniger moet op een droge en goed geventileerde plaats bewaard worden.  

  

 


