
Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

 Speciaal voor reiniging en onderhoud van nitrolak- en zuur-

hardende lakoppervlakken geschikt.  

 Verwijdert water- en alcoholvlekken en frist grijs uitziende en 

onooglijke meubeloppervlakken weer op. 

 Niet geschikt voor onbehandeld, met was behandelde, ge-

loogde houtoppervlakken, gelakt zacht-/naaldhout en fysiek 
gedroogde waterlakoppervlakken en met bleeklak/U.V.-
geabsorbeerd gelakte houtsoorten. 

 

 Niet in gootsteen werpen. 

 Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil 

meegeven.   

 Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AVV 140603 – 

afgevoerd worden.  

 

 Reactiveert nitrolak en zuurhardende lakoppervlakken. 

 Licht ingekleurd mengsel op basis van organische oplosmid-

delen. 

 Intensieve reinigingseigenschappen. 

 De oppervlakte glanst licht op.  

 
Voor gebruik de verdraagzaamheid op een niet zichtbare plaats testen.  
Meubelfris op een vezelvrije doek aanbrengen en voldoende over de 
oppervlakte wrijven en laten inwerken. Na ca. 10 minuten met een 
schone doek nawrijven, om overtollig materiaal van de oppervlakte te 
verwijderen.  
Bij hardnekkige watervlekken of grijs uitziende oppervlakken kan de 
inwerking verlengd worden.  
Niet gebruiken bij gescheurde oppervlakken.  
Het beste is om vezelvrij ongekleurde katoenen of linnen doeken te 
gebruiken (synthetische of weefseldoeken zijn niet geschikt). 

König              

Meubelfris (Kö 543000)  
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Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing 
van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden. 

 

 Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken. 

 Buiten bereik van kinderen houden. 

 
Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheids-
blad.  

 
Kleur:     geelachtig-transparant  
Opslag:   minstens 2 jaar (in originele gesloten  

   verpakking en staande bij kamertemperatuur) . 

         Meer informatie vindt u op internet onder  
       www.beltraco.nl 


