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DE IDEALE OPLOSSING 
VOOR HET MILIEUVRIENDELIJK REINIGEN VAN PLAMUURMESSEN

GERELATEERD PRODUCT
HR 1000 Micro Reiniger
Art. nr. 000457 

RVS reinigingstank 
(wandmontage) 
met tankinhoud 
van 7 liter. Voor 
het handmatig 
reinigen van o.a. 
plamuurmessen. 
Met schoonmaakborstel en 
automatische vloeistofcirculatie.

HANDIG OM TE WETEN

▶  Toepasbaar voor sprayen,
     dompelen en borstelen 
     in de voorbewerking
▶  100 % siliconenvrij
▶  Herkomst van biologisch
    afbreekbare bestanddelen 
▶  Niet geschikt om pistolen 
    te reinigen
▶  Draag handschoenen i.v.m. 
    de sterk ontvettende werking
▶  Creëert geen additionele 
    ATEX-zone

HR 1000 REINIGINGSMIDDEL

Dit reinigingsmiddel is ontwikkeld om veilig, snel en ecologisch 
verantwoord polyester plamuur, 2-componenten polyurethaan, lak op 
water- en thinnerbasis, blanke lakken én kitsoorten te verwijderen van 
plamuurmessen, spatels en kleine onderdelen. Het is dé vervanger 
voor milieu- en gezondheidsbelastende chemische reinigings- en/of 
oplosmiddelen.

Het HR 1000 Reinigingsmiddel is snelwerkend én gemaakt van 
biologisch afbreekbare bestanddelen. Het past dus in een duurzaam 
reparatieproces.

KENMERKEN
Art.nr. 009819 - 10 liter 

▶  Plamuurreiniger 
▶  Vloeibaar
▶  Snelwerkend
▶  Géén ontvlambare dampen
▶  Milde geur 
▶  Hoog vlampunt én 
    lage dampspanning 

VOORDELEN

▶  Verdampt nagenoeg niet en is daardoor lang te gebruiken. Wanneer 
    het middel is verzadigd met bijv. plamuurkorrels, zeef het dan met een
    verfzeefje. Daarna kan het middel gewoon weer worden hergebruikt.
    Het middel gaat tot 10 x langer mee dan spoelthinner.
▶  Toepasbaar in de mengruimte. Door het hoge vlampunt kan het
    middel ook buiten de mengruimte worden gebruikt bijv. op de
    voorbewerkingsafdeling zonder extra veiligheidsmaatregelen. 
▶  Er komen géén ontvlambare dampen vrij, daardoor ontstaat er
    geen additionele ATEX-zone en is het HR 1000 Reinigingsmiddel echt
    overal te gebruiken! 
▶  Door de milde geur is het HR 1000 Reinigingsmiddel aangenaam om
    mee te werken.

REINIG VEILIG ÉN MILIEUVRIENDELIJK. 

START ER VANDAAG NOG MEE! BEL MET 038 - 467 66 00.  


