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Varistone PU Cleaner 

Reinigingsmiddel  

 

Omschrijving: 
VARISTONE PU Cleaner is een krachtige reiniger en 

ontvetter met snelverdampende eigenschappen.  

VARISTONE PU Cleaner vervliegt snel en laat 

geen residu achter.  

VARISTONE PU Cleaner beschikt over uitstekend 

kruipende eigenschappen en heeft een goede vuil 

en vetoplossende werking.  

VARISTONE PU Cleaner is de vervanger van aceton, 

mek, tri, thinners en andere milieubelastende 

reinigers.  

  

Toepassing: 
VARISTONE PU Cleaner is speciaal ontwikkeld voor 

het efficiënt en veilig reinigen van niet uitgeharde 

resten VARISTONE PU Fix op de VARISTONE PU 

Gun, maar ook voor het ontvetten bij demontage 

van fricties, remmen en hydraulische systemen. 

 

Verwerking: 
VARISTONE PU Cleaner royaal inspuiten op te 

behandelen delen, opgelost vuil afnemen met 

VARISTONE PU Cleaning Wipes en op 

verantwoorde wijze afvoeren.  

Bij hardnekkige vervuiling met een kwast te 

behandelen. 

 

Technische gegevens:  
VARISTONE PU Cleaner bevat o.a. 

 30% aliphatische koolwaterstoffen 

 15-30% alkohol 

 5-15% aceton 

 Geurstoffen 

 Drijfgas CO² 

 

 

 

 

 

 

Verpakking: 
Spuitbus van 500 ml (12 per doos) 

 

Opslag: 
Koel en droog bewaren. 

 

Houdbaarheid: 
Zie onderzijde spuitbus 

 

Veiligheid/afvalverwijdering: 
R11 - Licht ontvlambaar.  

R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid. 

R51/53 – Giftig voor in het water levende 

organismen, bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor 

het aquatisch milieu.  

R67 - Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid 

veroorzaken. 

S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.  

S16 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - 

niet roken. 

S23 - Spuitnevel niet inademen.  

S25 - Aanraking met de ogen vermijden.  

S26 – Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 

overvloedig water afspoelen en deskundig 

medisch advies inwinnen.  

S37 - Draag geschikte handschoenen.  

S51 - Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen 

gebruiken.  

S56 - Deze stof en de verpakking naar 

inzamelpunt voor klein chemisch afval brengen. 

 

Waarschuwing: 
Houder onder druk.  

Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan 

een hogere temperatuur van 50 C.  

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  

Niet spuiten in de richting van een vlam of 

gloeiend voorwerp. 

 


