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

 

 
Productnaam: IVANA RVS REINIGER  
 
Code: 50047  
             
Gebruik: Snel en eenvoudig reinigen en/ of polijsten van alle harde gesloten ondergronden. 

                                              
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 RVS reiniger is een mengsel van Silicium en tensio-actieve stoffen. Uitermate geschikt voor het 
snel en eenvoudig reinigen en/ of polijsten van alle harde gesloten ondergronden. Eenvoudig en 
zuinig in gebruik. Geeft een zeer mooie glans. Verpakt in spuitbus 500ml.  

 

 
 

3. Eigenschappen. 

 
Toepasbaar:                          Snel en eenvoudig reinigen van harde gesloten ondergronden. 
Gebruik: Alle gebruikelijke harde gesloten ondergronden als : RVS, messing, koper, 
                                              vele andere edelmetalen, trespa en kunststof.                                                                        
Verwerkingstemperatuur:  minimaal  + 5 °C  tot  + 30 °C   
Productkenmerk:          Eenvoudig in gebruik, reinig- en polijstfunctie, geen milieubelasting en 
                                              op waterbasis 
Houdbaarheid: 24 maanden in gesloten verpakking op droge, koele en vorstvrije plek. 
 
Basis:                                     Silicum en tensio-aktieve stoffen 
VOS-gehalte:                         Circa 37% w/w 
Kleur:                                      Crème 
Geur:                                      Karakteristiek  
Soortelijke massa bij 20 °C:   1 gr/ml 
Dampdruk bij 20 °C:               4 bar 
pH-waarde:                            6-8 
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4. Gebruiksaanwijzing. 

 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.  
Vorstvrij bewaren. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 
30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden. Ivana RVS reiniger in een dunne laag aanbrengen.  
Vervolgens verdelen en polijsten. met een schone vochtige doek bij voorkeur katoen, spons, non-woven  
nylon pad tot het gewenste resultaat. Indien noodzakelijk polijsten met behulp van een polijstmachine.  
Het geheel schoonmaken/ afspoelen met water en droog wrijven met een katoenen doek of zacht  
vezelvrij papier. Plaats altijd een proefstuk op een onopvallende plaats.  

 
 

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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