
König                      

Werkbladreiniger (Kö 324)  

Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

 

 Voor het onderhoud van werkbladen of tafels van melamine.  

 Alleen binnen te gebruiken.   

 
Verpakking:   aerosol spuitbus  
Drijfmiddel:   dimethylether (dme) 
Opslag:   minstens 2 jaar (in gesloten originele   

   verpakking en staande bij kamertemperatuur) . 

 Verwijdert speciale wassen. 

 Verwijdert optisch typische gebruikssporen (lichte of matte 

vegen). 

 Frist op en beschermt de oppervlakte. 

 Siliconenvrij. 

 Vergemakkelijkt het schoonmaken.  

 Geeft de behandelde oppervlakte weer haar oorspronkelijke 

karakter. 

 
Spuitbus kort schudden (er zitten geen kogels in de bus). Verdraag-
zaamheid op een onopvallende plaats testen. Zeer dun spuiten. Werk-
bladreiniger na het spuiten met een doek of tricot verdelen en droog 
wrijven. 
Bij het spuiten op de oppervlakte erop letten dat kookgedeelte, ka-
chels, vloeren, glaselementen etc. niet geraakt worden. Hiervoor de 
werkbladreiniger op een poetsdoek spuiten, over de oppervlakte 
verdelen en met een droge doek nawrijven. 
Alleen vezelvrije ongekleurde katoenen of linnen doeken gebruiken 
(synthetische of weefseldoeken zijn niet geschikt).  

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van 
de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval voor een speciale toepassing worden aangepast.  
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 Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften 

afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de 
verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente. 

 Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AVV 160505 - 

Gassen in drukhouders m.u.v. datgene wat onder AVV nr. 
160504 vallen -  afgevoerd worden.  

 Zeer licht ontvlambaar.  

 Houder staat onder druk.  

 Tegen zonnestralen en temperaturen boven 50°C beschermen. 

 Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden. 

 Niet spuiten in richting van vlammen of gloeiende voorwerpen. 

 Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.  

 Buiten bereik van kinderen houden. 

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

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


