
EA
SY

 S
PR

AY
SP

EC
IA

LS
VE

RS
IE

 N
L 

20
21

.0
3.

04

EASY SPRAY

PRODUCT
Multifunctionele reiniger die als een nevel naar buiten spuit. Het is 
gebaseerd op ethanol, wat betekent dat een snelle droging kan worden 
verkregen zonder spoelen.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN
Basis  : Mengsel op basis van water en 
    alcohol
Consistentie  : Vloeistof
Dichtheid  : 0,82 g/ml
pH-waarde : 7,5 - 8,5
Oplosbaarheid in water : Volledig oplosbaar
Vluchtige organische stoffen (VOC)  : 77 %
  
ATTENTIE
Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren zoals 
temperatuur, vochtigheid en type ondergrond.

VERWERKING
Ondergronden moeten schoon, stof- en vetvrij zijn. Geschikt voor alle 
materialen. Voor optimale verneveling de spuitbus op kamertemperatuur 
brengen. Schud de spuitbus goed en spray op de te reinigen oppervlak 
of handen. Wrijf het oppervlak met een schone doek droog. Wrijf over de 
handen tot ze droog zijn.

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

155516 Spuitbus 50 ml 24

• Reinigingsmiddel op basis van ethanol

• Geen schoonmaak nodig

• Verneveling

• Snel droogproces

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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