Innosoft B570® - Innoprotect B580®
Produktinformatieblad

1. Algemene richtlijnen voor veilig gebruik van InnosoftB570® en Innoprotect B580®
> Gebruik de producten volgens de aanwijzingen op het etiket en de gebruikersinstructie.
> Pas de producten alleen toe op oppervlakken waarvoor de producten bedoeld zijn; roestvast
staal en overige metalen.
> Houd de producten altijd buiten bereik van kinderen.
> Slik de producten niet in. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en
verpakking of etiket tonen.
> Vermijd aanraking met de ogen en huid. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk afspoelen
met overvloedig water en deskundig medisch advies inwinnen.
> Ter voorkoming van mogelijk ongewenste irritaties is het aan te bevelen om waterdichte
handschoenen te gebruiken tijdens het reinigen.
> Gebruik de producten niet in de volle zon.
2. Gebruikersinstructie Innosoft B570®
> Schud Innosoft B570® goed voor gebruik.
> Breng de reiniger onverdund aan met een vochtige spons of doek. Laat het middel
vervolgens circa 1 minuut intrekken en poets daarna met enige druk met een spons of doek
over het te reinigen materiaal.
> Poets of boen bij gebruik van de (schuur)spons of doek in de walsrichting van het materiaal
of in de richting van het geborstelde, geschuurde of geslepen oppervlak. Indien de roest of
het vuil hardnekkig is kan men de schuurkant van de spons gebruiken.
> Houd er rekening mee dat de losgekomen oxiden het oppervlak enigszins kunnen
beschadigen.
> Wees daarom vooral voorzichtig met gepolijste oppervlakken. Verwijder de residuen
zorgvuldig met water of een vochtige doek.
> Poets of boen de residuen weg met lichte druk om te voorkomen dat het vuil opnieuw in de
poriën van het metaal wordt gewreven.
> Gebruik de neutrale reiniger Innoprotect B580® die naast intensieve reiniging en
neutralisatie ook een nanolaagje achterlaat om nieuwe corrosie zoveel mogelijk te
voorkomen.
> Innosoft B570® niet in contact laten komen met natuursteen.
3. Gebruikersinstructie Innoprotect B580®
> Verdun 400 ml Innoprotect B580® met 1 liter water voor het reinigen en nabehandelen van
oppervlakken na behandeling met Innosoft B570®.
> Verdun 50 ml met 1 liter water voor dagelijks gebruik.
> Breng Innoprotect B580® aan met een spons of doek.
> Spoel na met water (het best is gedemineraliseerd water) voor een mooi droog resultaat.
> Gebruik altijd koud water.
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