Innoplast Protector

versie: IP 1020191

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•

Geeft voeding en bescherming aan kunststof en rubber.
Siliconen- en wasvrij.
Heeft een frisse en aangename geur.
Laat geen strepen of vette waas achter.

OMSCHRIJVING
Innoplast Protector is een hoogwaardig beschermingsproduct voor nagenoeg elk type kunststof. Het product bevat geen siliconen, noch wassen
of alcoholen. Innoplast Protector helpt kunststof en rubber soepel en vuilafstotend te blijven. Door de speciale samenstelling laat Innoplast
Protector geen strepen of vettige waas achter, maar geeft het aan het behandelde oppervlak zijn oorspronkelijke glans terug.
Innoplast Protector herstelt niet alleen de glans, maar nagenoeg alle belangrijke eigenschappen van de kunststof, waardoor deze na
behandeling opnieuw zijn oorspronkelijke eigenschappen, zoals ook duurzaamheid en uitstraling zal bezitten. Dit maakt het product uitermate
geschikt voor het duurzaam beschermen van bumpers, sierstrips, stootlijsten, handgrepen, kunststof bekledingsdelen, kunststof kozijnen,
plinten van keukenblokken, maar ook deurrubbers of tochtrubbers. Ook preventief behandelen van rubbers is zeer belangrijk voor hun
levensduur.
Innoplast Protector is direct gebruiksklaar. Door de verpakking met speciale dop is het product perfect te doseren en daardoor zeer economisch
in het gebruik. Innoplast Protector laat zich optimaal verwerken in combinatie met een Innotec Spot Handpad of met een droge Innotec Multi
Wipe.

ALGEMEEN
VERPAKKING

Flacon met doseerdop 250 ml

ARTIKELCODE

04.3155.6135
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Innoplast Protector

versie: IP 1020191

TECHNISCHE INFORMATIE
Basis:

Minerale oliën en zuivere verdikkers

Volumieke massa / dichtheid:

836 kg/m³

Consistentie:

Dik vloeibaar

Viscositeit:

806 mPa.s (bij 20°C)

Oplosmiddelen:

Oplosmiddelarm

Vlampunt:

> 75°C

UV-bestendigheid:

Uitstekend

Waterbestendigheid:

Onoplosbaar in water

Geur:

Typische, kenmerkende aangename geur

Verwerkingscondities:

+5°C tot +40°C

Soort ondergrond:

Kan worden toegepast op alle synthetische ondergronden, zoals bumpers, deurlijsten en raamrubbers

Voorbereiding van de ondergrond:

Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Het beste resultaat verkrijgt men na een reiniging
met Innotec Innoplast Cleaner.

Methode van aanbrengen:

Innoplast Protector aanbrengen op een schone, droge Multi Wipe of Spot Handpad en hiermee het te
behandelen oppervlak gelijkmatig inwrijven. Met een schone, droge Multi Wipe nawrijven.

Reinigen handen:

Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water

Houdbaarheid:

12 maanden in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities:

Koel en droog bewaren

Batchcodetype:

F

Bijzonderheden:

100% siliconenvrij, antistatische werking, tast rubber en verf niet aan

EAN-Code:

Flacon met doseerdop 250 ml 5400563023792

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.
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