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1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. 

 

 
Productnaam: IVANA LUCHTDICHTKIT CLEANER 
 
Artikelcode : 51281 
 
Gebruik: Milieuvriendelijke en veelzijdige ontvetter/reiniger die geen oliefilm achterlaat. 
               
               

                         
Identificatie onderneming:  Ivana B.V. 
 Jagtlustkade 10a 

2171 AG Sassenheim 
Nederland 
Telefoon: +31 (0) 252 220940   
Fax:  +31 (0) 252 220394 

 E - mail: info@ivana.com 
 Website: www.ivana.com  

 

 
 
 
 
 

2. Beschrijving. 

 
Ivana Luchtdichtkit Cleaner is speciaal ontwikkeld om in combinatie met Ivana Luchtdichtkit te 
worden toegepast.  
 
Ivana Luchtdicht Cleaner is een milieuvriendelijke en veelzijdige ontvetter/reiniger die geen residu 
nalaat. 
Ivana Luchtdicht Cleaner heeft een dubbelfunctie door de ondergrond volledig te ontvetten en het 
verwijderen van overdadige kitresten. 
Indien men de cleaner toepast op de aangebrachte kitresten zal de toplaag van de kit week worden 
waardoor deze zeer goed af te werken is. 
Ivana Luchtdicht Cleaner is veilig in gebruik bij de meeste kunststoffen, ook op te verven en geverfde 
oppervlakken, vinyl en glas. 
 
Verpakt in een spuitbus à 500ml  
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3. Eigenschappen. 

 
 

 
 
 

4. Toepassing: 

 
Ivana Luchtdichtkit Cleaner is speciaal ontwikkeld om in combinatie met Ivana Luchtdichtkit te worden 
toegepast.  
 
In geval van een vette ondergrond wordt Ivana Luchtdicht Cleaner gebruikt om een goede hechting te 
kunnen garanderen. 
Eventueel overdadige verse kitresten kunnen alvorens het afstrijken worden ingespoten met Ivana 
Luchtdichtkit Cleaner, deze cleaner zal de toplaag week maken, en het afwerken vergemakkelijken. 
 
Bovendien zeer geschikt om het Ivana Luchtdichtkit Pistool, en de overige benodigde gereedschappen 
mee te reinigen. 
 

 
 
 
 
 

5. Veiligheid. 

 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.  
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad. 
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en 
verwerking.  
WWW.IVANA.COM  
 

 
 

http://www.ivana.com/

