
Innovation in cleaning and protection

JS RenoSlide VV

Voor een unieke voedsel veilige conservering

Bijzondere voordelen

• Uitstekende hechting! 

• Tast lak, kunststof, chroom of metaal niet aan. 

• Droogt snel op. 

• Beschermt de poriën. 



Innovation in cleaning and protection

Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
JS RenoSlide VV is een hoogwaardig, transparant voedselveilig 
conserveermiddel voor het vuil afstotend maken van diverse 
ondergronden in de voedselverwerkende industrie. 
Tevens maakt het de ondergrond zo glad als ijs voor glijsystemen 
van verpakkingsmachines. 
Droogt snel en vlekvrij op en geeft dan een voedselveilige en vuil 
afstotende laag. 

Gebruikersaanwijzing 
1. Breng het product aan op de te behandelen ondergrond. 
2. Eventueel uitpoetsen met een pluisvrije doek. 

Aandachtspunten: 
- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen 

ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch 
resultaat te beoordelen. 

- Toepasbaar op: Schroefverbindingen die blootstaan aan zeer 
hoge temperaturen, ABS remsystemen, Lambda sensoren, 
Remdelen (achter) , Onderdelen uitlaat, Industriële ovens etc.

Bijzondere voordelen: 
• Hecht en beschermt tot in de poriën. 
• Droogt snel en vlekvrij op. 
• Tast geen lak, kunststof, chroom of metalen aan. 
• Verminderd vuilaanhechting. 
• Voldoet aan de eisen, gesteld door Codex (Frankrijk) en FDA (U.S.A.) 

norm 21 CFR 178.3570 voor incidenteel contact met 
voedingsmiddelen.

Eigenschappen: 
Uiterlijk: 
Kleur: 
Geur: 
Vlampunt: 
Dichtheid:

Vloeibaar 
Kleurloos 
Fruitig 
<21°C 

0,881 g/cm3 

Gevarensymbolen en H& P zinnen (CLP): 
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid 
veroorzaken. Verwijderd houden van vonken, open vuur. Niet roken. Bij 
onwel voelen een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. Op een 
goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking 
bewaren. 
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Emballage en bedrijfsafval: 
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke 
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende 
plaatselijke verordeningen.  
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het 
geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de 
producten zijn voor risico van de gebruiker.  
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