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Super Cleaner is an all-purpose cleaner that tackles grease and dirt without any problems. Super Cleaner is nonflammable, non-toxic and non-corrosive. Always rub the surface with a clean damp cloth after cleaning it with Super
Cleaner.
Ideal for
Dirty and greasy surfaces
Characteristics
Water based
Transparent
Product specifications
Application

Non-flammable
Non-corrosive

Indoors and outdoors

Surface

Painted walls, well-maintained coats of water based paint, well-maintained
coats of oil based paint, vinyl, wooden surfaces, new carpentry in all types of
wood, wooden surfaces with a worn effect, wooden surfaces with visible
grain, wooden doors and window frames, wooden furniture and (kitchen)
cabinets, wooden floors and stairs, concrete and cement floors, prepared
ferro metals and unprepared new non-ferro and ferro metals, old non-ferro
and ferro metals, hard PVC, glazed tiles, radiators.

Colours

Transparent

Packaging

1L

Basic information at 20°C
Ph value
Flash point

13
None

Application
Failing to comply to conditions for application, application methods and/or drying times can influence the paint finish
and appearance.

Tools

Damping cloth, protective gloves

Before use

Shake well

Temperature

>10°C, <30°C (air, surface, and material)

Dilution

1/10 hot water

After use

Clean hands and tools immediately after use with soap and water.

Coating

Wipe clean with a damping cloth. After drying the surface can be coated
with any type of water-based paint.

Durability and storage
Shelf life: 12 months. Keep in original packaging and in a dry and frost-free place.

Disposal guide
Empty pots and dried up paint
Remaining paint

Household waste
Household hazardous waste

Environment and health
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Legal regulations
The user of this product must abide by the national health, safety, and environmental laws.
Technical advice
Not all actual possible surfaces and their treatments can be dealt with in this technical information brochure. Therefore, it
is advisable to consult your supplier for advice in specific situations. This technical information has been compiled
according to the latest painting techniques. Liability for general validity of this advice must be rejected, because
application and working techniques are beyond our influence and major differences in the types of surface continually
call for an adjustment of the procedure according to the insight of a competent user.
Safety
This paint irritates skin and eyes. In case of contact, wash carefully with a lot of water and immediately consult a doctor.
Keep the paint outside of children's reach. Ventilate well during the application and drying process.

Disclaimer
The information in our specification sheets and the technical advice - whether orally, in writing or in the form of a
demonstration - is intended as a guide and is given with our best intention and in good faith. The information is based on
years of practical experience and research, but gives no guarantee, since application skills and conditions our beyond our
control. For more information, you can contact our dealers or consult our website. We cannot be held liable for the
performance of products that result from improper use or that are beyond the value of the goods supplied by us. This
does not affect your statutory rights.
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Super Cleaner is een allesreiniger die vet en vuil zonder problemen aanpakt. Super Cleaner is niet brandbaar, niet giftig
en niet corrosief. Wrijf het oppervlak altijd na met een vochtige doek.
Gebruikersdoel
Vieze en vette ondergronden

Kenmerken
Waterbasis
Transparant
Product specificaties
Toepassing

Onbrandbaar
Niet corrosief

Binnen en buiten

Ondergrond

Geschilderde wanden, watergedragen verflagen, oliegedragen verflagen,
vinyl, houten ondergrond, nieuw timmerwerk in alle houtsoorten, houten
ondergrond met sleets effect, houten ondergrond met zichtbare nerf, houten
deuren en kozijnen, houten meubels en (keuken) kasten, houten vloeren en
trappen, beton en cement vloeren, voorbehandelde ferro metalen en
onbehandelde nieuwe non-ferro en ferro metalen, oude non-ferro en ferro
metalen, hard PVC, geglazuurde tegels, radiatoren.

Kleuren

Transparant

Verpakking

1L

Basisgegevens bij 20°C
Ph waarde
Vlampunt

13
Geen

Verwerking
Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke
resultaat en de uitstraling.

Gereedschap

Vochtige doek, beschermende handschoenen

Voor gebruik

Goed schudden

Temperatuur

>10°C, <30°C (lucht, oppervlak en materiaal)

Verdunnen

1/10 warm water

Na gebruik

Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.

Schilderen

Wrijf Super Cleaner na met een vochtige doek. Na droging is het oppervlak
overschilderbaar met watergedragen verf.

Houdbaarheid en bewaarcondities
Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden.

Afval wijzer
Lege potten en opgedroogde verf
Resten verf

Restafval
Klein Chemisch Afval

Mileu en gezondheid
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Wettelijke voorschriften
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Technische raadgevingen
Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad
opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.
Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de
algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten
onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het
inzicht van de vakkundige verwerker vragen.
Veiligheid
De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts
consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
P264 - Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen
P280 - beschermende handschoenen dragen
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken

Disclaimer
De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is
bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op
jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities
buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk
gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
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