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Op onze transacties zijn algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Almelo. Deze worden op aanvraag toegezonden.
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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluGreen V90 epoxycleaner 5 liter 

Eigenschappen

CaluGreen V90 epoxycleaner is een sterke reiniger die 
veiliger en milieuvriendelijker is dan (spoel)thinner 
doordat het minder vluchtige stoffen bevat. Het product 
werkt zeer goed voor materialen die vervuild zijn door 
epoxy- en polysterhars. CaluGreen V90 epoxycleaner is 
daarnaast toepasbaar voor watergedragen en 
oplosmiddelhoudende verven en 2-componenten 
plamuren en verven. Na het reinigen slaan de 
pigmenten neer op de bodem waardoor het product 
meerdere keren te gebruiken is. CaluGreen V90 
epoxycleaner reinigt effectief verfgereedschappen, zoals 
plamuurmessen, kwasten, verfketels en 
verfmengmachines. Biologisch afbreekbaar 
daardoor veilig voor mens en milieu.

CaluGreen V90 epoxycleaner reinigt effectief 
verfgereedschappen zoals:

- Kwasten
- Verfmengmachines
- Verfketels
- Plamuurmessen

Gebruiksaanwijzing

Reinig verfgereedschappen met een zachte kwast in 
een bak met CaluGreen V90 epoxycleaner voor een 
optimale werking. Sterk vervuilde gereedschappen 12 
uur laten weken in een spoelbak met CaluGreen V90 
epoxycleaner (onverdund). Dit product kan op dezelfde 
wijze als (spoel)thinner worden gebruikt in een 
spoelmachine. Dit middel is uitsluitend bedoeld voor 
professioneel gebruik.

Positieve punten

+ Reinigingsmiddel met een hoog oplossend vermogen
+ Ruikt prettig en vrij van schadelijke dampen
+ Heeft geen schadelijke gevolgen voor uw gezondheid
+ Niet brandgevaarlijk
+ Milieuvriendelijk 
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Technische gegevens

Inhoud can: 5 liter
Doosinhoud: 4 cans 

Veiligheidsinformatie

Zie verpakking van het product en het 
veiligheidsinformatieblad.

Eco label

De CaluGreen V90 beschikt over het EU Eco label. 
Producten die dit label mogen dragen zijn erkend door 
alle landen van de Europese Unie. Dit Eco label is het 
officiële Europese milieulabel en heeft als doel de 
negatieve effecten van productie, verbruik op het milieu, 
de volksgezondheid, het klimaat en de natuurlijke 
hulpbronnen te verminderen. 
Alleen producten die voldoen aan strenge milieukwaliteit 
én prestatie eisen kunnen het Europese Ecolabel 
krijgen. 

CaluGreen

CaluGreen is ons premium A+ merk. Dit CaluGreen 
product beschikt over een gedetailleerd werkplan en 
bijbehorende veiligheidsbladen. Deze kunt u 
downloaden bij de “Downloads”. Heeft u vragen over het 
gebruik of toepassing van dit product? Bel één van onze 
medewerkers: 053 - 434 43 43.


