
 

 

TEKNISKT DATABLAD 

För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid  
på kvalité, hälsa och miljö.  
A 
Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den  
mest miljöanpassade formuleringen. Leta efter Green Propellant eller  
EcoLine-loggan för att hitta produkter med minsta miljö- och hälsopåverkan!  
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Välj produkter med våra gröna märkningar för att veta att du gör ett hållbart produktval! 

 

 Artikelnummer 73012 

 Kulör Vit 

 Slipmedel Nej 

 Egenskaper Skumtvätt, avfettning & rengöring 

 Faroklass Se Säkerhetsdatablad 

 Märkning Utan faropiktogram,  
se Säkerhetsdatablad 

 Drivgas Green Propellant by Mass Balance 

 Volym 400ml 

 Förpackning Levereras i kartong om 6st flaskor 

 Super Shine Eco Glass & Surfaces är en skumrengöring med kraftfull effekt som ger en ren och blank yta samt  
efterlämnar en väldoft av tallbarr. Produkten löser snabbt beläggningar av fett, oljor, smuts, rökgasfilm, nikotin m.m.  
på fönsterrutor, glas, emalj, kakel och rostfritt samt textilier. Produkten efterlämnar inga ränder eller annat efter sig, 
innehåller inga slipmedel och repar ej ömtåliga ytor och kan därför tryggt användas på alla rostfria och lackerade ytor. 

Skaka burken lätt och spruta ut ett jämnt lager på ytan som skall rengöras från ett avstånd på ca 30 cm. Låt verka i ca 30 
sekunder och torka rent med torr trasa. Vid rengöring av textilier arbetas skummet in i fläcken med ren trasa eller en 
svamp och eftertorkas med sugande material. Skummet är aktivt i flera minuter – arbeta in skummet ordentligt och låt 
verka längre och dammsug den våta fläcken vid svår nedsmutsning. Återupprepa behandlingarna vid behov. 

Produktbeskrivning 

Märkningar 

Bruksanvisning 

Applikationstemperatur +10°C till +50°C 
Idealisk vid rumstemperatur 
Använd ej i direkt solljus 
 

Verkningstid 5 - 30 sekunder.  
Ytan torkas sedan av 

Lagring Lagra helst i rumstemperatur  
eller svalare. Skyddas mot direkt 
solljus. Tål att frysas. 

Funktionsgaranti 36 månader om inget annat 
anges. 

A water based green propellant product 

 
 

 

Tekniska detaljer       Anvisningar 

 
 

Segment Cleaning 

 

 

 

Hälsa & Miljö 

 

Detta är en vattenbaserad Green Propellant-produkt ur vårt EcoLine-sortiment. Produkten är ej brandfarlig och saknar i 
övrigt helt faropiktogram, har en låg negativ inverkan på hälsa och miljö och är därför ett bra produktval. Läs mer om 
förnyelsebara råvaror, green propellant och massbalans under avsnittet Kvalitet och Miljö på www.spraymaster.se.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Green Propellant by Mass Balance 


