Technische fiche
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Plantaardig oplosmiddel
vorm: olieachtig

Gebruik:

Dient om oppervlakken, gereedschappen en andere gebruiksvoorwerpen te reinigen die
besmeurd zijn door koolafzetting of gebruikt werden met verven en olieachtige inkten. Vet
product met een zeer hoog oplossend gehalte. Na reiniging zullen de gereedschappen niet
kleven of hard worden.
Het Plantaardig Oplosmiddel afgieten; na gebruik kan dit opnieuw worden gebruikt.
Het Plantaardig Oplosmiddel wast resten olie, verf en teer van de handen af. Eindigen met
de Galtane Allesreiniger ref 2010.
Olieachtige verf in uw haar? Dit verwijdert u met het Plantaardig Oplosmiddel. Eindigen
met shampoo.

Eerste keuze om u te beschermen tegen de klimaatverandering: zonder VOS (geen
verdamping) en verhoogde biologische afbreekbaarheid.

Wordt niet gebruikt om verf te verdunnen.
Samenstelling:

Hernieuwbare materialen van plantaardige oorsprong: Europees koolzaad – gmo-vrij
(98,5%), alcohol (1,5%). Bevat geen terpeen, noch koolwaterstoffen.

Uitstoot:

Uitstoot in de lucht binnenshuis: A+ ; volgens de ISO-16000-6/9-norm.

* De informatie is een weergave van de uitstoot in de lucht binnenshuis van
vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing, op een schaal gaande van
C (sterke uitstoot) tot A+ (zeer zwakke uitstoot)
Belangrijke opmerking: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding
“A+” noch de samenstelling, noch de natuurlijkheid van een product.
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Voorzorgen en opslag:

De verpakking goed gesloten bewaren.
Buiten het bereik van kinderen bewaren! De reeds gebruikte potten steeds opnieuw sluiten.
Bij inslikken, niet doen braken en niet laten drinken. Antigifcentrum: tel. 070 245 245

De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker
uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange
ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product
door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze
verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in
geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel
als advies worden beschouwd.
Raadpleeg de veiligheidsfiche
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