
 

BRUSH CLEANER

Vernieuwt & herstelt gebruikte en
verharde borstels

WWW.MATHYSPAINTS.EU

Snelwerkend

Bevat krachtige detergenten

Geschikt voor schellak, water- en solventgedragen vernissen en lakken, lak (alkyd), glanzende

verven, watergedragen acrylaat- en vinylverf



BRUSH CLEANER
OMSCHRIJVING
Deze professionele krachtige formule lost alle soorten verven en vernissen op en herstelt je
materiaal zonder enig probleem naar een zo goed als nieuwe staat.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Mathys Brush Cleaner goed schudden voor gebruik.
1. Plaats de borstel in een propere lege houder en voeg de borstelreiniger en -hersteller
toetot de haren (en indien nodig de metalen ring) volledig onder staan.
2. Laat tot 4 uur weken. Roer regelmatig om de gedroogde verf los te maken.
3. Verwijder de overtollige verfresten wanneer het mogelijk is en dompel de borstel opnieuwin
de houder indien nodig
4. Als de verf verwijderd is, spoel de borstel verschillende keren uit onder warm (geen
heet)stromend water.
5. Schud het overtollige water van de borstel en laat die drogen vooraleer opnieuw
tegebruiken.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Schud de Brush Cleaner grondig voor gebruik.

Niet geschikt voor het schoonmaken van 2 componentverven.Laat borstels niet langer dan
vier uur in Mathys Brush Cleaner weken. Mathys Brush Cleaner kan de kleur van gekleurde
borstels en donkere natuurborstelsaantasten.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Verwijder zoveel mogelijk product uit de borstels vooraleer u ze met warm water spoelt. Giet
het product niet in afvoeren of waterlopen. Inhoud en container afvoeren in
overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

OPMERKINGEN
Uiterlijk: licht troebele vloeistof, kan iets afscheiden en moet daarom voor gebruik goed
worden geschud.
Brush cleaner is geschikt voor Zinsser BIN (obv Schellak).

HOUDBAARHEID
Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien
opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen
tussen 5 en 30°C.

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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