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Technisch gegevensblad

De Multi Cleaner is een milieuvriendelijke, gebruiksklare spray voor het reinigen
van polyrotan en plastic tuinmeubelen en omheiningen.  Het product is zeer
gemakkelijk te gebruiken en verwijdert effectief vuil en vetvlekken.

• Gebruiksklaar
• Effectief en mild reinigingsproduct
• Goede penetratie
• Milieuvriendelijk

Toepassingsgebied
Voor het reinigen van alle polyrotan en kunststof buitenoppervlakken, zoals tuinmeubilair, hekken en
tafels. Het oppervlak moet achteraf worden behandeld met WOCA Multi Protector.

Gebruik
Moeilijke vlekken kunnen worden verwijderd met WOCA Super Ontvlekker.
Maak het oppervlak nat met een tuinslang of iets dergelijks. Schud de spray goed voor gebruik.

Voorbereiden

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product
te bewerken. 

Sproei de Multi Cleaner op het natte oppervlak vanaf een afstand van ca. 20-30 cm in een dunne,
gelijkmatige laag tot het oppervlak verzadigd lijkt.
Wrijf het oppervlak voorzichtig schoon met een spons of borstel en spoel het af met water.
Veeg het oppervlak af met een pluisvrije katoenen doek en laat het ongeveer 2 uur drogen.

Behandelen

Het gereinigde oppervlak heeft nu geen bescherming en moet daarom dezelfde dag nog worden
geïmpregneerd met WOCA Multi Protector.

Opmerking

Droogtijden

2-3 uur bij 20°CDroogtijden
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De vermelde informatie is 
gebaseerd op uitgebreide 
laboratoriumtesten en in de 
praktijk opgedane ervaringen. 
Aangezien WOCA veelal geen 
invloed heeft op de 
omstandigheden waarin het 
product wordt gebruikt, kunnen 
we enkel de kwaliteit van het 
product in kwestie garanderen. 
WOCA Denmark A/S is niet 
aansprakelijk voor een onjuist 
gebruik en/of verwerking van het 
product. Aangezien de resultaten 
afhangen van de constructie, de 
aard van het oppervlak, de 
voorbehandeling, temperatuur, 
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan 
onderhavig product in principe 
worden aangemerkt als een 
tussenproduct. WOCA Denmark A/
S behoudt zich het recht voor om 
het product evenals de verstrekte 
informatie zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen.
Onderhavig label/
productbeschrijving vervangt alle 
voorgaande versies.

Contact
Technische gegevens

Anionische en niet-ionische tensidenBasis

Circa 1,0 g/mlDichtheid

Ca. 10-11PH-waarde

3 jaarHoudbaarheid

+ 15-25°CVerwerkingstemperatuur

5 -10 m²/LVerbruik

+ 10-25 °C Buiten het bereik van kinderen houden. Niet
blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij
bewaren.

Bewaren

Onderhoud en bijbehorende producten

Multi Protector, artikelnr. 618008Gerelateerde producten

Katoenen doek, pluisvrij, artikelnr. 596057Gereedschap


