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Technisch merkblad X 910 010

Datum update: 11-09-2017KÖSTER Universeelreiniger

Oplosmiddel vrije reiniger voor bitumineuse materialen en
epoxyharsen.
Eigenschappen
Köster Universeel Reiniger voor het oplossen en verwijderen van
zachte en deels uitgeharde bitumen materialen en epoxy harsen.

Toepassingsgebieden
Voor het reinigen van gereedschap en apparaten.

Verwerking
Gereedschap en apparaten dienen direct na gebruik gereinigd te
worden met Köster Universeel Reiniger.
Bij het schoonmaken van vervuild gereedschap kan men dat het beste
doen met een kwast en doek, Köster Universeel Reiniger heeft de tijd
nodig om op het oppervlakte in te werken. Delen kunnen ook worden
geweekt in een bak met Universeel reiniger.

Verbruik
Naar behoefte

Verpakking
X 910 010 10 l Yerrycan

Opslag
Vorstvrij opslaan. In de originele verpakking minimaal 2 jaar houdbaar.

Aanvullend
Niet geschikt voor het reinigen van Polyurethaan vervuilingen.

Bijbehorende produkten
KÖSTER LF-BM Art.-Nr. CT 160
KÖSTER EM-VS Rolcoating Art.-Nr. CT 210 008
KÖSTER VAP I 2000 Art.-Nr. CT 230
KÖSTER LF-VL Art.-Nr. CT 271
KÖSTER CMC Art.-Nr. CT 280 005
KÖSTER Roestbeschermer Art.-Nr. CT 283 006
KÖSTER Bridge Coat Art.-Nr. CT 284
KÖSTER KB-Pox Epoxylijm Art.-Nr. J 120 005
KÖSTER CFR 1 - Hoogelastisch bitumen Art.-Nr. W 220 023
KÖSTER KBE-Rubber Bitumen - Flexibel Art.-Nr. W 245
KÖSTER Deuxan 2K-Spateldicht -
Kelderafdichting aan buitenzijde

Art.-Nr. W 252 032

KÖSTER Deuxan Professional - Kelderafdichting
aan de buitenzijde

Art.-Nr. W 256 032
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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