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OMSCHRIJVING 

DFI VERF REINIGER IS EEN STERK GECONCENTREERDE ALGEMENE REINIGER OP BASIS VAN OPPERVLAKTE ACTIEVE 
STOFFEN EN REINIGING VERSTERKERS.   

KENMERK 

- Zeer hoge concentratie 
- Hoge verdunningsfactor 
- Universeel bruikbaar 
- Nawassen niet noodzakelijk 

TOEPASSING 

DFI VERF REINIGER is zeer geschikt voor het ontvetten en antistatisch maken van ondergronden voor schilderwerk. Door 
de goede eigenschappen van dit product hoeft men de ondergrond niet meer na te wassen, waardoor direct met 
schilderwerk begonnen kan worden. 

In aangepaste verdunningsgraad geschikt voor het reinigen van vloeren, ramen, muren en huishoudelijk apparatuur e.d. 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Verdun DFI VERF REINIGER met water tot maximaal 1:100. 

Breng het product aan het behulp van een spons, doek of borstel 

Bij sterke vervuiling concentratie aanpassen en/of behandeling herhalen 

THEORETISCH RENDEMENT 

10-100 m2 per liter, afhankelijk van de verdunningsgraad, de ondergrond en de vervuiling 

REINIGING APPARATUUR 

Direct na gebruik met schoonwater. 

APPLICATIE CONDITIES 

In bijna alle omstandigheden inzetbaar, niet toepassen bij directe zon en onder vorst omstandigheden

DICHTHEID (SG)  , PH WAARDE 

Onverdund product ca. 1,0 kg/l 

Onverdund product ca. 9 
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VERPAKKING 

1 Liter in HDPE    Artikel nr.: 20740 

5 liter in HPDE can   Artikel nr.: 20741 

HOUDBAARHEID 

Tenminste 12 maanden vanaf de afleverdatum, mits opgeslagen in een ruimte bij een temperatuur tussen +0 * C. en 
30* C. in onaangebroken, originele verpakking 

RESTANTEN 

Restanten van dit product kunnen in kleine hoeveelheden met water worden weggespoeld. Grote hoeveelheden dienen 
als chemisch afval behandeld te worden en mogen niet met het bedrijfs- of huishoudelijk afval meegegeven worden. 

Niet gereinigde, lege verpakkingen kunnen als huisvuil worden afgevoerd. 

ETIKETTERING 

GHS07  Waarschuwing 

 

H315  Veroorzaakt huidirritatie 

H319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

Zie voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad op www.dutchfilling.nl 

TRANSPORT GEGEVENS 

Vervoer over land ARD/RID 

UN-nummer   :  

Omschrijving   :  

ADR    :                                N.V.T.             

Verpakkingsgroep  :  

Kemler-getal   :  

Etiket    :  

UITGAVE 

Januari 2018 

Daar de toepassing en het gebruik van dit product buiten onze controle ligt, kunnen wij voor het eind resultaat geen 
verantwoording nemen. 

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.  

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


