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OMSCHRIJVING Reinigingsmiddel voor schilderwerk en vloeren binnen en buiten 

 

TOEPASSING SCANO PINGO CLEANER is geschikt voor het ontvetten en reinigen van zowel 

houten oppervlakken als beton, asfalt of cement alvorens deze geschilderd 

worden. Het verdient tevens aanbeveling schilderwerk éénmaal per jaar te 

wassen met water en SCANO PINGO CLEANER. Dit komt de duurzaamheid van 

schilderwerk ten goede. 

 

VOORNAAMSTE 

KENMERKEN 

� SCANO PINGO CLEANER beschikt over zeer goede ontvettende 
eigenschappen. 

� SCANO PINGO CLEANER is biologisch afbreekbaar. 
� SCANO PINGO CLEANER tast geen aluminium, staal, plastic, glas etc. aan 

indien de behandelingsvoorschriften worden opgevolgd. 

 

VERPAKKING 5 liter 

 

TECHNISCHE 

GEGEVENS  

Type Reinigingsmiddel voor schilderwerk en vloeren  

binnen en buiten. 

 Soortelijk gewicht 1,0 

 Vlampunt Niet vlambaar 

 Opslag Niet vorstgevoelig 

 

VERWERKING Verbruik 5 - 10 m2 liter 

 Verwerkingsgereedschap Kwast, roller, spons, spuit of schrobmachine 

 Verdunning Water 

 Mengverhouding Cleaner: Water = 1:5 tot 1:200 

 

GEBRUIKS- 

AANWIJZING 

Gebruiksaanwijzing bij toepassing op beton-, cement- of asfaltvloeren 

� De ondergrond ontdoen van los vuil en cementdelen. 
� SCANO PINGO CLEANER vermengd met de benodigde hoeveelheid water 

aanbrengen op het te reinigen oppervlak. Bij zeer vuile oppervlakken één 
deel SCANO PINGO CLEANER vermengen met vijf delen water.   

� Verticale oppervlakken van beneden naar boven reinigen. 
� Zeer vuile oppervlakken schrobben en de behandeling eventueel herhalen. 
� Na twee tot vijf minuten de vloer goed naspoelen met ruim water. 
� Vervolgens met een waterstofzuiger het residu verwijderen. 
� De vloer goed laten drogen.  

 

VEILIGHEIDS- 

INFORMATIE 

 

� Buiten bereik van kinderen bewaren. 
� Damp niet inademen en uitsluitend op goed geventileerde plaatsen 

gebruiken. Bij ontoereikende ventilatie een geschikt middel dragen. 
� Contact met ogen en huid vermijden. 
� Gebruik rubberen handschoenen of een afsluitende crème ter bescherming 

van de huid. 
� Bij aanraking met de ogen en huid, spoelen met ruim water en de huid 

wassen met water en zeep. 
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