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Reinigt en ontvet schilderwerk en
meer
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®

Lost vet en vuil effectief op

Nawassen niet nodig

Verbetert de hechting

Biologisch afbreekbaar

Ook zeer geschikt als geconcentreerde allesreiniger voor vervuilde ovens, motoren, vloeren enz.



UNIVERSOL® ECO
OMSCHRIJVING
De 100% ecologische reiniger en ontvetter voor schilderwerk, RVS oppervlakken, sterk
vervuilde vloeren, industriële keukens enz.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Universol® Eco is zeer geschikt:

THEORETISCH VERBRUIK
10 – 100 m² per liter.
Verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling,
type ondergrond en verdunningsgraad.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Verdun Universol® Eco met water.
Aanbevolen mengverhouding:
1 : 25 voor sterk vervuild schilderwerk, ovens, motoren en RVS
1 : 50 voor vervuilde industriele keukens, machines en vloeren
1 : 100 voor licht vervuild schilderwerk en ramen

Breng de verdunde Universol® Eco concentraat aan met spons, doek of borstel.
Laat enige minuten inwerken, eventueel met spons, doek of borstel doorhalen om de werking
extra te activeren.
Bij hardnekkige vervuiling langer laten inwerken, eventueel in een hogere concentratie. Neem
af met een vochtige doek of spons.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
In bijna alle omstandigheden inzetbaar, niet toepassen bij directe zon onder vorst
omstandigheden.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN

PH
11.2000

HOUDBAARHEID
12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken,
originele verpakking.

Voor het reinigen en ontvetten van alle te verven oppervlakken. Nawassen is niet
noodzakelijk, waardoor direct gestart kan worden met het schilderwerk.

-

Als super geconcentreerde industriele allesreiniger voor het reinigen van licht tot zwaar
vervuilde oppervlakken.

-

Als RVS reiniger.-

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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