
Innovation in cleaning and protection

Reinigingspasta Soft 

Multifunctioneel reinigingsmiddel

Bijzondere voordelen

• Reinigt, ontvet, polijst, ontkalkt en ontroest in 1 behandeling. 
• Geschikt voor meerdere type ondergronden.



Innovation in cleaning and protection

Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
Reinigingspasta Soft is een product dat in 1 behandeling reinigt, 
ontvet, polijst, ontkalkt en ontroest. Het herstelt de kleur van het 
lakwerk en is geschikt voor aluminium en kunststof geveldelen. Laat 
een transparante glanzende, vuil afstotende laag op het oppervlak 
achter. Tevens verwijderd het aanslag op goud, koper, zilver, RVS, 
chroom waardoor deze langer mooi blijft.   

Gebruikersaanwijzing 
1. Schudden voor gebruik en onverdund gebruiken. 
2. Rechtstreeks aanbrengen en opwrijven met een spons. 
3. Nadien opwrijven met een schone droge doek. 
4. Altijd in de structuur van het metaal wrijven, aangezien anders 

krassen kan veroorzaken. 

Aandachtspunten: 
- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen 

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

- Vorstvrij bewaren. 
- Altijd met de richting mee wrijven!

Bijzondere voordelen: 
• Reinigt, ontvet, polijst, ontkalkt en ontroest in 1 behandeling. 
• Geschikt voor meerdere type ondergronden.

Eigenschappen: 
Fysieke eigenschappen: 
Voorkomen: 
Kleur: 
Oplosbaarheid: 
Vlampunt: 
Geur: 
Dichtheid:

Vloeibaar 
Pasta 
Creme kleurig 
Dispenseert in het water 
65°C 
Karakteristiek 
0,92 g/cm3

Gevarensymbolen en H& P zinnen (CLP):
Reinigingspasta Soft is niet niet ingedeeld conform Verordering (EG) 
nr. 1272/2008 (CLP). Het dragen van PBM’s wordt echter ten allen 
tijden geadviseerd. Raadpleeg hiervoor het MSDS blad.

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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