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REINIGINGSDOEKJES

PRODUCT
Speciaal ontwikkeld voor het professioneel reinigen van niet-uitgeharde 
resten van siliconen, PU schuim, lijmen, MS Polymer, verf en vele andere 
stoffen van handen, gereedschappen en diverse oppervlakken. Een veilig 
alternatief voor white spirit en andere reinigingsmiddelen.

TOEPASSING  
Reinigingsdoekjes lost verse en niet-uitgeharde lijm- en kitresten (Silicone, 
MS Polymer®, PU, Acryl...) op, alsook PU-schuim, verf en dergelijke. Tevens 
voor reiniging van bevuilde werktafels en oppervlakken. Op gevoelige 
ondergronden het product vooraf testen. Reinigingsdoekjes kunnen niet 
gebruikt worden om ondergronden voor te bereiden voordat ondergrond 
verlijmd wordt. 

VERWERKING
Haal een reinigingsdoek uit de bus en sluit het deksel direct zodat de 
overblijvende doeken niet uitdrogen. Voor een optimaal resultaat de 
gemorste lijm, PU schuim of voegkit direct verwijderen. Napoetsen met 
een droge doek.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische 
samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en 
persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad 
(Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is 
in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken 
opvragen.

HOUDBAARHEID
Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

VERPAKKING
Artikelnummer Verpakking Inhoud Verpakt per

123199 Bus 80 (20x30cm) 
reinigingsdoeken

6

•   Geschikt voor reiniging van handen, gereedschap en vlakke oppervlakken

• Verwijdert snel verse, niet-uitgeharde lijmresten

• Tevens geschikt voor Kozijnenlijm 0819 SLS

• Bevat huidverzorgende substanties

• Extra groot formaat reinigingsdoek

Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en 
ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.
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