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OPPERVLAKTEREINIGER
SAN 05

Speciaal ontwikkeld voor auto-interieurs

HOE GEBRUIK IK DE OPPERVLAKTEREINIGER HET BEST?
•

De oppervlaktereiniger wordt standaard geleverd in een bidon van 5 liter. Het

product kan direct uit de bidon worden gebruikt met behulp van een poetsdoek,

maar bij voorkeur in combinatie met de SOF 25S dispenseremmer. In deze emmer
zit reeds een rol poetsdoeken waarbij u 700cc oppervlaktereiniger giet. Na een
•

half uurtje is het product gebruiksklaar.

Met 5L oppervlaktereiniger kan de emmer 7x gevuld worden. De poetsdoeken
zijn afzonderlijk verkrijgbaar als navulverpakking (per 6 rollen) onder de
referentie SOF 251S.

2

KAN DE OPPERVLAKTEREINIGER GEBRUIKT WORDEN TEGEN COVID-19?
BEVAT DEZE 70% ALCOHOL?
•

Producten ter voorkoming van COVID-19 zijn verdeeld in 2 types; type 1 = alle

handreinigers en type 2 = alle oppervlaktereinigers. Sinds eind april kunnen de ‘type

1’-producten niet meer worden geregistreerd via de tijdelijke regeling van de overheid

en is een volledige registratie opnieuw verplicht. Voor type 2 is deze tijdelijke registratie
nog wel van toepassing, de enige voorwaarde voor deze toelating is dat het product
een aangetoond alcoholpercentage heeft van 70%. Producten met een lager
percentage moeten de volledige registratie en certificatie doorlopen.
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•

Chemicar heeft ervoor gekozen om een recept te maken met minder dan 70% alcohol

maar met andere desinfecterende ingrediënten, hiervoor is de certificatie aangevraagd
en lopende. (Lees volgend punt waarom producten met 70% alcohol niet bruikbaar zijn
in schadeherstel.)
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KAN DE OPPERVLAKTEREINIGER GEBRUIKT WORDEN OP PLASTIC EN/OF LEDEREN
OPPERVLAKKEN?

Ja, de oppervlaktereiniger kan veilig gebruikt worden op deze oppervlakken.

Producten met 70% alcohol kunnen permanente schade aanrichten aan bekledingen,
kunststoffen of lederen dashboarden, schermen van navigatiesystemen, …
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WELKE PERSOONLIJKE BESCHERMING IS NODIG IN COMBINATIE MET DE OPPERVLAKTEREINIGER?
•

Voor producten met een alcoholpercentage van 70% wordt voorgeschreven dat nitril
wegwerphandschoenen, een veiligheidsbril en een spuitmasker nodig zijn; de hoge

concentratie kan namelijk kortademigheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken,
•

ook is de nevel uiterst brandbaar.

Voor oppervlaktereiniger SAN 05, in combinatie met de dispenseremmer, zijn nitril

wegwerphandschoenen voldoende. Wanneer gebruikt in een verstuiver zijn zowel
wegwerphandschoenen als een veiligheidsbril nodig.
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