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

 

 
Productnaam: IVANA NATUCLEAN  
 
Code: 50046  
             
Gebruik: Ivana natuclean is speciaal ontwikkeld voor het snel en veilig verwijderen van resten 
stickerlijm, bitumen, pur, teer en lijmachtige polyurethaan, kitten, olie, tectyl, plakbandresten en 
vele andere kleverige resten. 

                                              
Identificatie onderneming:  Necomij 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 natuclean is speciaal ontwikkeld voor het snel en veilig verwijderen van resten stickerlijm, 
bitumen, pur, teer en lijmachtige polyurethaan, kitten, olie, tectyl, plakbandresten en vele andere 
kleverige resten. Ook uitermate geschikt voor het reinigen van gereedschappen. Te gebruiken voor 
het verwijderen van wassen en vetten, maar ook voor het reinigen van voertuigen. Een zeer krachtig 
reinigingsmiddel gebaseerd op natuurlijke grondstoffen en is zuinig in gebruik. Verpakt in spuitbus 
500ml.  

 

 
 

3. Eigenschappen. 

 
Toepasbaar:                          Te gebruiken voor het verwijderen van wassen en vetten, maar ook voor  
                                              het reinigen van voertuigen.  
Gebruik: Toepasbaar op ondergronden als staal, polyester, glas, aluminium, etc.                                                                        
Verwerkingstemperatuur:  Niet beneden de  + 10 °C.   
Productkenmerk:          Veelzijdig reinigingsmiddel Citrus geur, zeer effectief middel, gebaseerd op 
                                               natuurlijke grondstoffen, krachtig, hoog oplossend vermogen,  
                                               laat geen residu achter, niet corrosief.  
Houdbaarheid: 12 maanden in gesloten verpakking, op een droge, koele en vorstvrije plek. 
 
Basis:                                     Citrusterpeen 
VOS-gehalte:                         100% m/m 
Kleur:                                     Transparant 
Geur:                                      Citrus  
Soortelijke massa bij 20 °C:   0,84 gr/ml 
Algemeen:                              Niet aanbrengen buiten bij drijgende regen, vorst of in de volle zon. 
                                               Spuitbus nooit op een warmte bron plaatsen. 
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4. Gebruiksaanwijzing. 

 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.  
Spuit Lijm- en bitumen remover op het vervuilde oppervlak, even laten inwerken en verwijderen met een 
doek. Bij sterke vervuiling behandeling herhalen tot het gewenste resultaat is bereikt. Niet toepasbaar op 
rubber en polystyreen. Test de verdraagzaamheid van de ondergrond middels een proefstuk, altijd!  
 
Verwijdert geen uitgeharde verf, polyurethaankit en dergelijke.   

 
 

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  
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