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OMSCHRIJVING  Astro Asto-Syn is een licht alkalisch reinigingsmiddel voor het 
verwijderen van atmosferische  aanslag, straatvuil etc. 
Bevat speciale oppervlakte actieve stoffen waardoor een optimale 
reinigende werking ontstaat.  

KENMERKEN 
 

 - Bevat geen agressieve bestanddelen 
- Geschikt voor binnen en buiten toepassing 
- Zeer goed water afspoelbaar 
- Geschikt voor periodieke bewassing 
- Zeer geconcentreerd 
- Niet schadelijk voor glas en rubber 

TOEPASSING 
 

 Alle kunststoffen zoals kunststof kozijnen, beplating, 
damwandprofielplaten, Plastisol en gecoate oppervlakken.    

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

 Verdun Astro-Syn tot maximaal 1 deel op 20 delen water, afhankelijk van 
de toepassing en vervuiling van de ondergrond. 
Breng de oplossing aan met een spons of met een zachte borstel. 
De reinigende werking kan ondersteund worden met een witte non-woven 
nylon pad. 
Laat de reiniger-oplossing enige minuten intrekken en spoel het geheel af 
met veel water, bijvoorbeeld met slang en zachte auto wasborstel. 
Product niet laten indrogen, Astro-Syn niet toepassen op een warme 
ondergrond of in de volle zon. 

THEORETISCH RENDEMENT 
 

 10 – 20 m
2
/l. 

Het verbruik is stek afhankelijk van de mate van vervuiling en de toestand 
van de ondergrond. 

APPLICATIE CONDITIES 
 

 Minimale omgevingstemperatuur : 5° C 
Maximale relatieve vochtigheid : 100% 
Minimale ondergrond temperatuur : 5° C 
Maximale ondergrond temperatuur    :  30° C 

REINIGING APPARATUUR  Direct na gebruik met water 

DICHTHEID (SG) 
 

 Onverdund product ca. 1,03 kg/l 

PH WAARDE  Onverdund product ca. 8 

VERPAKKING 
 
 

 10 liter in HDPE can 
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HOUDBAARHEID 

 

  
Ten minste 24 maanden houdbaar. 
Opslag op koele, droge en vorstvrije plaats in originele, ongeopende 
verpakking. 

RESTANTEN  Restanten product en lege verpakkingen dienen als chemisch afval te 
worden afgevoerd, in overeenstemming met lokale regelgeving en 
wettelijke voorschriften. 

ETIKETTERING 
 

 Volgens WGS is geen classificatie vereist.  
 

Zie voor verdere informatie het Veiligheidsinformatieblad op www.chemtec .nl 

 

TRANSPORT GEGEVENS 
 

 Transport is niet gereglementeerd 

UITGAVE 
 

 

 Juli 2014 
 
Vervangt alle voorgaande documentatiebladen 
 

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient 
zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen 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. 

 
 

 


