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CSE Reiniger
Reinigingsmiddel voor verwijderen van achtergebleven resten met CSE pro 
behandelde betonoppervlakken.

Producteigenschappen

• eenvoudig en betrouwbaar reinigingsmiddel

Toepassingen

Oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel voor het gemakkelijk verwijderen 
van productresten van CSE pro die zijn achtergebleven op bekisting en 
verwerkingsgereedschappen zoals verfrollers, borstels, sproeiers, containers 
enz.
Tevens is het geschikt om te gebruiken als regelmatig reinigingsmiddel en 
onderhoud van bijvoorbeeld stalen bekistingen. (Niet geschikt voor bekistin-
gen van piepschuim)
Wij raden af om dit product te verwerken dmv spuiten. Mocht de verwerking 
toch worden gedaan dmv spuiten dan spuitapparatuur vermijden die aange-
dreven worden door een thermisch aangedreven motor!

Niet geschikt voor het reinigen van de CSE "nova", "multitop" en "solotop".

Technische gegevens

CSE Reiniger is een reinigingsmiddel op basis van oplosmiddelen. Ver-
werkingsgereedschappen en de daarmee behandelde oppervlakken en 
objecten moeten bestand zijn tegen oplosmiddelen.

Verwerkingsvoorschrift

CSE Reiniger aanbrengen op het te reinigen oppervlakte en kort laten inwer-
ken. Verwijder vervolgens de opgeloste resten met een doek. Bij bepaalde 
verwerkingsgereedschappen, met name de sproeikoppen van de sproeiers, 
is het raadzaam om de sproeikoppen een paar minuten in een bak gevuld 
met CSE Reiniger te doen om ze vervolgens te kunnen reinigen.
Proeven met het te verwerken reinigingsmiddel worden aangeraden om zo 
een realistisch gebruik en verbruik te kunnen krijgen.

Opslag en houdbaarheid

Koel en droog opslaan. In origineel gesloten verpakking minstens, 12 maan-
den houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Bij gebruik van dit product dienen algemene voorzorgsmaatregelen voor de 
omgang met chemische stoffen in acht te worden genomen. Voorafgaand 

aan het gebruik en voor verdere inlichtingen wordt dringend aangeraden 
het veiligheidsinformatieblad (MSDS) te raadplegen.
Tijdens het werken met dit product niet eten, drinken of roken. Voorkom 
inademing van de dampen en nevel.
Het product is brandbaar!

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de mate van vervuiling.

Opmerkingen

Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt. Wij wijzen 
u er nadrukkelijk op dat door dit merkblad alle voorgaande gegevens over 
dit product vervallen.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassingen van onze producten valt 
buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit 
van onze producten in het kader van onze algemene leveringsvoorwaarden, 
echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang 
betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad val-
len, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene leveringsvoor-
waarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

Verpakking Artikelnummer

20 kg blik ITEM.0002423
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