
 

 

Technische informatie 
 

 
 

CONTI SIWA VERFREINIGER 

Geconcentreerd reinigingsmiddel voor schilderwerk   
 

 

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, 

geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet 

ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen. 
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Bijzondere gevaren 
en veiligheids- 
aanbevelingen 

 Siwa Verfreiniger is zeer geschikt voor het reinigen van schilderwerk, 
daarnaast wordt het ook ingezet als reinigings- en ontvettingsmiddel voor 
motoren, ovens, zwaar vervuilde vloeren, machines, tuinmeubelen, keukens, 
ramen, spiegels, zonnebanken etc. 

 
Siwa Verfreiniger is een vloeibaar geconcentreerd reinigingsmiddel, 
biologisch afbreekbaar en schuimt niet. 
 
Verwijdert vet en vuil van verflagen 

Bevordert de hechting van later aan te brengen verflagen 

Zeer snelle werking 
Biologisch afbreekbaar 
Toepasbaar in lage concentraties 
 
De gebruiksconcentratie van Siwa Verfreiniger is afhankelijk van de 
toepassing en de vervuilingsgraad. 
           

Toepassing Mengverhouding reiniger: water 
Reinigen van verflagen                                    1:100 
Ontvetten ovens, vloeren etc.                          1:  50 
Verwijderen nicotine aanslag                                               15:100 
Reinigen ramen en parket                                                    1:100 
Roetaanslag verwijderen                                                     20:100 
Reinigen tuinmeubelen, keukens                                      1:  50 

Reinigen van spiegels, zonnebanken     1:200 

Bij zware vervuiling   1:  10 
 
Wanneer na gebruik geschilderd wordt met een waterverdunbare PU lak, 
dient de ondergrond goed te worden nagespoeld met schoon water. Ook bij 
zware vervuilingen dient er nagespoeld te worden. 

 
 
Het product is conform de verordening (EG) nr. 1272/2008 (GHS) als niet 
gevaarlijk geclassificeerd. 

 
Technische 

gegevens 

 
 
         Advies    Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend advies inwinnen.  

E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00 

Fysische toestand Vloeibaar 

Kleur Blauw 

Geur Karakteristiek 

Vorstvrij opslaan Ja 

Kookpunt/- bereik 100 °C 

Vlampunt Niet ontvlambaar 

Dichtheid 1,04 – 1,06 g/cm³ 

Oplosbaarheid in water Volledig mengbaar 

pH (concentraat) 10,4 – 11,4 

http://www.conticoatings.nl/

