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PRODUKTINFORMATIE

Soot-Clean is een filmvormende en daardoor mechanisch werkende reinigingspasta, die vrij is van complexon,
(EDTA),
oplosmiddelen,
agressieve alkaliën en zuren.
Hoewel Soot-Clean in vloeibare vorm slechts licht alkalisch is, kunnen sommige pigmenten van, voor muurschilderingen gebruikte verven,
licht verkleuren. Daarvoor
adviseren wij om ons produkt
Fresco-Clean toe te passen
en vooraf deskundig advies in
te winnen.
Soot-Clean mag niet langer
dan 24 uur in direct zonlicht
staan en mag onder geen
enkele voorwaarde worden
verdund.
REFERENTIES

Soot-Clean is bekend bij het
Centraal Laboratorium voor
Onderzoek van Voorwerpen
van Kunst en Wetenschap te
Amsterdam,
dhr.R. Crevecoeur.
tel.: 020- 6735162
TOEPASSING

Soot-Clean is een nieuw door
Supral Fabrieken b.v. ontwikkeld produkt, specifiek bedoeld om binnenwanden, plafonds en andere zaken te ontdoen van stof, roet en nicotine-aanslag zonder dat daar

water, oplosmiddelen of apparatuur bij nodig is. Soot-Clean
werkt bijzonder goed op alle
gezonde ondergronden bestaande uit stucwerk, natuursteen, gipsen, beelden, hout,
schilderwerk, kunststoffen etc.
Ook wordt Soot-Clean gebruikt bij salvage bedrijven om
roet te verwijderen, daar waar
geen water gebruikt mag of
kan worden.

VERWERKING

Soot-Clean is dik vloeibaar en
wordt met een zachte langharige kwast, spatel of schuimrubber spons of roller opgebracht op de te reinigen ondergrond. De minimale verwerkingstemperatuur is omstreeks 8 º C. Roet en stof
wordt bijzonder goed opgenomen indien het produkt stevig met de kwast ingeborsteld
wordt.
Vervolgens
direct
zachtjes een dunne en gladde
tweede laag aanbrengen. De
totale laagdikte moet 0,7 tot
1,2 mm zijn voor het beste
resultaat. E.e.a. is afhankelijk
van de ruwheid van de ondergrond.
Soot-Clean is lichtbeige van
kleur en wordt tijdens het drogen steeds transparanter. Dit
duidt er op dat er een film
gevormd wordt. Het drooggedrag hangt samen met de
omgevingstemperatuur en de
vochtigheid. Hoe langer het

produkt de kans krijgt om te
drogen hoe taaier de gevormde film wordt. De hechting aan
de ondergrond neemt hierdoor
toe, het is dus belangrijk om
aan de hand van een proef
vast te stellen hoelang de
ideale standtijd is voor de diverse ondergronden. Geadviseerd wordt een maximale
droogtijd van 24 uur.
Het produkt vormt tijdens droging een gemakkelijk afpelbare film waarin roet en vele
andere vervuilingen blijven
kleven. Door het langzaam
afpellen van de film wordt de
vervuiling mechanisch weggenomen.
OPSLAG

Soot-Clean kan minimaal
gedurende 6 maanden worden
bewaard in goed gesloten
verpakking bij een temperatuur van + 5 º C tot 20 º C in
een donkere ruimte.
VEILIGHEID

Soot-Clean bevat geen giftige
stoffen die extra veiligheidsmaatregelen vereisen.

Alle in deze documentatie vermelde gegevens en aanbevelingen zijn gebaseerd op proefnemingen en informatie welke, in zoverre
door ons controleerbaar, betrouwbaar is. Aangezien echter de toepassing door koper buiten onze controle ligt, kunnen wij hiervoor
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
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UW DEALER
SUPERLOOK BV
HAZEPAD 10
4825 AV BREDA
POSTBUS 8791
4820 BB BREDA
TEL.: 076-5874207.

