Onderhoudsproducten
Voor periodiek onderhoud of hardnekkige vervuiling bieden wij u gespecialiseerde producten aan.

Omschrijving
Gloss & Protector

Toepassing
Eigenschappen:
Voor reiniging en conservering van alle materiaaloppervlakten.

Bestelnummer

Verpakking

AB02050

1
(500 ml)

AB02051

1
(500 ml)

AB02052

1
(500 g)

AB02053

1
(500 g)

AB02056

1*
(150 g)

Toepassingsgebied:
Gelakt & geanodiseerd aluminium.
Gebruik:
Het product spaarzaam aanbrengen met een doek. Napolijsten met een zachte,
droge doek.
Eigenschappen:
Periodieke reiniging van glas + gelakte aluminium omlijsting.
Is een geconcentreerd product voor reinigen van ramen (glas) en is ook uitermate
geschikt voor alle gelakte aluminium.

Periodi-Clean

Toepassingsgebied:
Gelakt aluminium.
Gebruik:
Zoals de klassieke reinigingsmiddelen. 2 soeplepels in een emmer lauw water. Met
een spons komt de vervuiling makkelijk los. Naspoelen met water en afzemen.
Heavy Cleaner

Eigenschappen:
Roest- en vetoplossend product voor het verwijderen van olieachtige en vette veront
reinigingen en voor intensieve reiniging van organische en gecoate oppervlakten.
Hardnekkige vervuiling wordt spontaan opgelost en kan dan weggewassen worden.
Toepassingsgebied:
Gelakt aluminium, niet voor mat-lak.
Gebruik:
Oppervlak goed wassen en loszittend vuil verwijderen. Het product zuiver of tot 1:3
met water verdund aanbrengen. ± 5-10 min. laten inwerken. Met een spons aanbrengen
en verwerken. Met water naspoelen, gladde oppervlakten aftrekken.
Onderhoudscomponenten (AB02050) beschermen de gereinigde oppervlakten.
Eigenschappen:
Anodis Polish, met schurende stoffen, verwijdert mechanisch alle verontreinigingen
van geanodiseerd aluminium. Corrosie-inhibitoren voorkomen elke aantasting van de
aluminiumoxidelaag. Het product emulgeert het vuil en het kan met water worden
weggewassen.

Anodis Polish

Toepassingsgebied:
Geanodiseerd aluminium, ongekleurd (naturel) of getint.
Gebruik:
Gevel goed wassen en loszittend vuil verwijderen. Oppervlakten vooraf bevochtigen.
Het zuivere schurend schoonmaakproduct aanbrengen met een doek. Het product
spaarzaam aanbrengen (het mag niet indrogen). Met zuiver water naspoelen en
afwissen.
Onderhoudscomponenten (AB02050) beschermen de gereinigde oppervlakten.
Cosmofen Aluprotektor
Anticorrosive Sealing
Compound

Eigenschappen:
Cosmofen AluProtektor is een corrosiewerende afdichting voor de verstekken en alle
borings- en frezingsgaten.
Toepassingsgebied:
Gelakt, pre-anodisatie, geanodiseerd aluminium, ongekleurd (naturel) of getint.
Gebruik:
Wordt direct toegepast op het droge profiel, dosering door middel van de schroefbare
doseringstip, dit op beide verstekken. Standaard is het mengsel grijs van kleur, een
kleuraanpassing kan men maken door middel van het toevoegen en het mixen met
Cosmofen Colour Pastes. Binnen de 30 min., afhankelijk van de temperatuur, aanbrenghoeveelheid, luchtvochtigheid, …, de profielen samenstellen en verbinden.
Zo spoedig mogelijk de oppervlakten reinigen, verharde Cosmofen Aluprotektor is
enkel mechanisch verwijderbaar.

* op bestelling
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