rvs land onderhoudsproducten
ALGEMENE RICHTLIJNEN EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR VEILIG GEBRUIK VAN ONZE ONDERHOUDSPRODUCTEN
•
•
•
•
•

Gebruik het product volgens de aanwijzingen op het etiket en de gebruikersaanwijzing;
Pas het product alleen toe op oppervlakken van roestvast staal, tenzij anders aangegeven op de verpakking;
Houd het product altijd buiten bereik van kinderen;
Slik het product niet in. Raadpleeg in geval van inslikken onmiddelijk een arts en toon de verpakking of het etiket;
Vermijd aanraking met de ogen en huid. Spoel bij aanraking van het product met het oog onmiddelijk met
overvloedig water en win deskundig advies in;
• Om mogelijke irritaties te voorkomen raden wij aan om (waterdichte) handschoenen te gebruiken tijdens het
gebruik van deze producten;
• Gebruik de producten niet in de volle zon.

Roestbehandelingskit 100 ml
Inhoud: Innoshine B570 en Innocare B580

Roestbehandelingskit 250 ml
Inhoud: Innoshine B570 en Innocare B580

Gebruiksaanwijzing Innoshine B570
RVS roestverwijderaar

Gebruiksaanwijzing Innocare B580
RVS verzorger

• Schud de ﬂacon en breng de reiniger onverdund aan met
een vochtige spons. Laat het middel vervolgens ca. 1
minuut intrekken en poets het materiaal met de spons;
• Beweeg de spons in de walsrichting van het materiaal
of in de richting van het geborstelde of geslepen
oppervlak. Gebruik eventueel de witte (schuur)kant van
de spons bij hardnekkige roest;
• Houd er rekening mee dat de losgekomen oxiden een
oppervlak enigszins kunnen beschadigen. Dit komt
vooral voor bij RVS dat (hoog) gepolijst is;
• Verwijder de resten van de reiniger zorgvuldig met water
of een vochtige doek. Dit dient met lichte druk gedaan te
worden, om te voorkomen dat vuil opnieuw in de poriën
van het materiaal wordt gewreven;
• Gebruik bij voorkeur in combinatie met de basische
reiniger Innocare B580, deze neutraliseert en biedt
bescherming op nanoschaal om nieuwe corrosie zoveel
mogelijk te voorkomen.

• Verdun met water. Voor dagelijks gebruik: 50 ml op
1 liter water. Als nabehandeling in combinatie met
Innoshine B570: 1 op 2,5 met water verdunnen;
• Maak het oppervlak grondig schoon met een schone
spons of doek;
• Spoel af met water voor een mooi resultaat;
• Gebruik altijd koud water.
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Gebruiksaanwijzing Cleaner Spray
RVS reiniger
• Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak schoon, droog en stofvrij is. Schud de bus voor gebruik
goed. Breng de RVS Cleaner Spray aan op een schoon microvezeldoekje en wrijf gelijkmatig uit over het
te behandelen oppervlak;
• RVS Cleaner Spray geeft een droge conserveringsbescherming en biedt een langdurige,
zeewaterbestendige en waterafstotende bescherming;
• RVS Cleaner Spray is te gebruiken op roestvaststalen oppervlakken, gecoat metaal, gelamineerde plastics
en keramische tegels.

Gebruiksaanwijzing Innospray B600
RVS vlekverwijderaar
• Innospray B600 is een kant-en-klare reiniger; breng voor een optimaal resultaat Innospray B600 aan
op een microvezeldoek en wis het oppervlak hiermee gelijkmatig af. Breng dit product niet direct aan
op het schoon te maken oppervlak.
• Gebruik Innospray B600 alleen op waterbestendige oppervlakken;
• Innospray B600 is niet geschikt voor pianolak en acrylglas.

Gebruiksaanwijzing Innoshine B570
RVS roestverwijderaar
• Schud de ﬂacon en breng de reiniger onverdund
aan met een vochtige spons. Laat het middel
vervolgens ca. 1 minuut intrekken en poets het
materiaal met de spons;
• Beweeg de spons in de walsrichting van het
materiaal of in de richting van het geborstelde of
geslepen oppervlak. Gebruik eventueel de witte
(schuur)kant van de spons bij hardnekkige roest;
• Houd er rekening mee dat de losgekomen
oxiden een oppervlak enigszins kunnen

Gebruiksaanwijzing Innogel B450
RVS roestverwijderaar
• Breng Innogel B450 onverdund aan met een
spons of kwast. Laat het middel vervolgens 4 tot
24 uur intrekken, afhankelijk van de vervuiling.
Mocht de gekozen inwerktijd te kort zijn, dan
kan de behandeling herhaald worden;
• Verwijder de residuen met veel water;
• De losgekomen oxiden kunnen een oppervlak
enigszins beschadigen. Dat komt vooral tot

beschadigen. Dit komt vooral voor bij RVS dat
(hoog) gepolijst is;
• Verwijder de resten van de reiniger zorgvuldig
met water of een vochtige doek. Dit dient met
lichte druk gedaan te worden, om te voorkomen
dat vuil opnieuw in de poriën van het materiaal
wordt gewreven;
• Gebruik bij voorkeur in combinatie met
de basische reiniger Innocare B580, deze
neutraliseert en biedt bescherming op
nanoschaal om nieuwe corrosie zoveel mogelijk
te voorkomen.

uiting als het oppervlak (hoog) gepolijst is;
• Gebruik bij voorkeur i.c.m. de basische reiniger
Innocare B580, deze neutraliseert en biedt
bescherming op nanoschaal om nieuwe corrosie
zoveel mogelijk te voorkomen;
• Bewaar Innogel B450 op een vorstvrije plek.

