
De informatie op deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. 
Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren 
onder reële gebruiksomstandigheden. 
Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand 
van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, te controleren of u over de laatste versie van het document 
beschikt. 
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PROPFEU  GLASREINIGER VOOR INZETHAARDEN 

PROPFEU NETTOYANT VITRE 

 

FUNCTIE  

 

Alkalische vloeistof op basis van kaliumhydroxide voor het verwijderen  van roet, teer, vet- en 
koolresten voor ruiten van inbouwhaarden/kachels  
 Ook geschikt voor kookplaten (behalve aluminium), ovens, spit en grill. 
 Sterk geconcentreerd product, dus zeer doeltreffend, ook in lage dosering. 

 

Technische kenmerken 

Specificaties Kenmerken 

Vorm  Licht doorschijnende vloeistof 

Kleur  Lichtgeel 

pH puur bij 20°C 13,5  

Dichtheid bij 20°C 1 

 

Verwerking  

Voorbereiding  
 

 Bescherm oppervlakken in de omgeving. 
 

Gebruiksaanwijzing 
 

 Spuit het product op de koude of lauwwarme ruit.  
 Laat 1 min. inwerken. 
 Maak schoon met een schone droge doek, met cirkelvormige bewegingen. 
 Herhaal de procedure bij dikke aanslag. 

  

Verbruik  
 
Opgespoten massa product na 10 maal spuiten: 6,5 g 
 

Reiniging van het materiaal  
 
Water 
 

Bewaring 

Bewaren bij een temperatuur van +5°C tot +30°C. 
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De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20 °C en bij 
normale luchtvochtigheid. 
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