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EIGENSCHAPPEN 
 

• Reinigt en beschermt. 

• Geschikt voor nagenoeg alle gladde ondergronden, zoals lak, chroom, kunststof etc. 

• Bevat geen krijt, dus ook geschikt voor kunststof. 

• In- en uitwrijven in één handeling. 

• Laat geen strepen, vlekken en vette film na. 

• Siliconenvrij dus bodyshop safe. 

• In- en uitwrijven zonder krachtinspanning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OMSCHRIJVING 
CS1 is een volgens de laatste technologieën ontwikkelde vloeistof die in één handeling het oppervlak reinigt én beschermt. Het product is 
uitermate geschikt voor het zeer snel reinigen en verfraaien van de meest voorkomende gladde oppervlakken. CS1 geeft de behandelde 
ondergrond een perfecte en egale glansgraad. 
 
CS1 combineert het reinigen en glans geven aan het oppervlak in één handeling. Het product is uitermate geschikt voor het reinigen en 
verfraaien van auto’s, busjes, motoren, scooters, fietsen etc. die bijvoorbeeld na een proefrit weer in de showroom gezet moeten worden. CS1 
verwijdert zeer eenvoudig vuil, vet, waterdruppels, vingerafdrukken en stof die het voertuig kunnen ontsieren. De glans die CS1 geeft, wordt 
bereikt zonder siliconen waardoor het product ook perfect te gebruiken is in de bodyshop. 
 
CS1 is dun vloeibaar en daardoor zeer eenvoudig vanuit de spuitflacon egaal op de ondergrond aan te brengen. Bij moeilijke vervuilingen, zoals 
insecten, kunnen we het product eerst laten inwerken alvorens deze te verwijderen. 
 
CS1 moet verwerkt worden met de Innotec Clean & Shine Towel. Deze doek zorgt ervoor dat alle positieve eigenschappen perfect tot zijn recht 
komen. De Clean & Shine Towel neemt het vocht en vuil perfect op en houdt dit ook vast. 
 
CS1 is gebruiksklaar en hoeft niet meer te worden verdund. Door de verpakking in een spuitflacon van 500 ml is het product zeer 
gebruiksvriendelijk en direct toepasbaar. Als voorraadverpakking is er ook een economische 5-liter-verpakking. 

ALGEMEEN 

VERPAKKING Flacon met vernevelaar 500 ml | Jerrycan 5 L 

ARTIKELCODE 04.3160.9999 | 04.3161.9999 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Mengsel van tensiden, alcoholen en plantaardige oliën 

Volumieke massa / dichtheid:  ± 970 kg/m³ 

Consistentie:    Vloeibaar 

Viscositeit:    2 mPa.s (bij 20°C) 

Oplosmiddelen:    Alcoholen 

Vlampunt:    13°C 

Percentage wax:    3% tot 5% 

Verwerkingscondities:   +5°C tot +30°C. Niet in de zon verwerken. 

Soort ondergrond:    Nagenoeg alle gladde ondergronden, zoals lak, chroom, kunststof etc. 

Voorbereiding van de ondergrond:  CS1 is geschikt voor licht vervuilde oppervlakken. 

Opgelet:     CS1 niet gebruiken voor het verwijderen van grove vervuiling, zoals bijvoorbeeld zand etc. 

Methode van aanbrengen:  Goed schudden voor gebruik. CS1 spaarzaam en egaal op het te reinigen oppervlak nevelen. Bij moeilijke 
vervuilingen, zoals insecten, het product even laten inwerken. Aansluitend het oppervlak door middel van 
draaiende bewegingen met de Innotec Clean & Shine Towel droogwrijven. 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    2 jaar in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    F 

EAN-Code:    Flacon met vernevelaar 500 ml 5400563024065 
    Jerrycan 5 L 5400563024171 
    
Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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