
  
  

 
 
Technisch informatieblad   
   

 
Colad_TDS_Plastic_Repair_Plastic_Cleaner_90672270_NL_v1 pagina 1 

Datum eerste versie: 4-4-2018 
Datum laatste versie: 4-4-2018   

 Aantal pagina's: 2 
 

Algemeen 
 
Artikelnummer: 90672270  
 
Omschrijving: Kunststofreiniger 
 
 

 
Specificatie 
Uitstekende reiniging en ontvetting van kunststoffen. Verwijdert zeer snel vuil, vet, olie, schuurstof en 
siliconenresidu. Water gebaseerd. Handige Spuitfles van 500 ml. 
 
Specificaties 

- Kleur:                    transparent 
- Inhoud:                 500 ml in spuitcontainer.   
- Verpakking:            6 stuks in een doos 
- PH:                        ca. 12 
- Solvabel in water:    compleet  
- Ontvlambaar:          Nee 

 
Toepassing 
Reinigen en ontvetten van kunststoffen voor het verlijmen. De Kunststofreiniger verbetert de hechting van 
lijmen aanzienlijk. 
 
Gebruiksaanwijzing 

- Spuit een dun laagje van 30 cm afstand op het oppervlak en laat het inwerken gedurende 1 
minuut.   

- Reinig het oppervlak met een goed absorberende, schone, (ontvettings-)doek. Neem vervolgens 
een ander stuk schone doek en veeg het daarna weer in één richting.  

- Toepassen in strikt noodzakelijke hoeveelheden om druppels en verspilling van het product te 
voorkomen. 

 
Opmerkingen 

- Voor het aanbrengen op het oppervlak altijd de tolerantie van de ondergrond controleren. 
- Irriterend voor de ogen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen 

en deskundig medisch advies inwinnen. 
- Dit materiaal en de verpakking moeten op een veilige manier worden afgevoerd. 
- Irriterend. 

 
Gerelateerde producten Colad 
 



 

Colad_TDS_Plastic_Repair_Plastic_Cleaner_90672270_NL_v1pagina 2 

Artikelnummer: 90672267 
Omschrijving: Kunststof Primer 
 
Artikelnummer: 90672258/9067259/90672240/90672241 
Omschrijving: 2K Kunststoflijm: Super Snel 30 seconden, Snel 1.5 Minuten, Medium Snel 3.5 Minuten, 
Langzaam 5 Minuten. 
 
Disclaimer 
 
Technisch Data Blad & Veiligheidsinformatieblad. 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie van het Technisch Data Blad en het 
Veiligheidsblad te lezen en op de juiste manier toe te passen. De informatie over werk en milieuveiligheid 
is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad. Deze is te vinden via www.colad.co. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Let op. 
Producten zijn voor professioneel gebruik. De lijm kan schadelijk zijn als deze onjuist wordt gehanteerd. 
Contact met huid en ogen moet worden vermeden en de nodige beschermende uitrusting en kleding 
moeten worden gedragen. 
 
De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en specificaties. 
 
Alle beschikbare informatie is voor de overweging, onderzoek en verificatie van de gebruiker. De 
specifieke gebruikstoepassingen en (omgeving)condities vallen buiten de controle van EMM International 
B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van elk van de genoemde 
producten voor de specifieke toepassing te bepalen. 
 
Ontwikkeld door: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 
 

 
 

http://www.emm.com/
http://www.colad.nl/
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