
 

 

 
Milde en effectieve reiniger voor het reinigen van vervuilde metalen ondergronden 

 

PRODUCTOMSCHRIJVING 

MAVRO RVS REINIGER is een frisse, milde reiniger voor lichte vervuiling 

van vet, nicotine en atmosferische verontreinigingen op metalen 

ondergronden. 

MAVRO RVS REINIGER is 100% veilig voor het milieu en bevat geen 

gevaarlijke componenten, is mild voor de huid en veilig voor mens en dier. 

MAVRO RVS REINIGER Heeft een sterke ontvettende werking en is 

eenvoudig te gebruiken. 

 

TOEPASSING 

MAVRO RVS REINIGER is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal 

zoals RVS, aluminium, koper, brons etc. 

 

EIGENSCHAPPEN 

• Mild en veilig in gebruik 

• 100% biologisch afbreekbaar 

• Ook efficiënt in koud water 

• Geschikt als RVS reiniger maar ook als allesreiniger 

• Tast de ondergrond niet aan 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Geur:  Lichtgeel 

Kleur:  Citrus 

Soortelijk gewicht: 1,04 kg/liter 

pH:  8 

Bevat:  Oppervlakte actieve stoffen 

 

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN 

MAVRO RVS REINIGER kan bij alle droge weersomstandigheden 

toegepast worden. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

1. MAVRO RVS REINIGER verdunnen met schoon water afhankelijk 

van de mate van vervuiling (tot maximaal 1:30 voor lichte vervuiling) 

2. MAVRO RVS REINIGER aanbrengen met een spons of niet 

pluizende doek. 

3. Laat het product enkele minuten inwerken en schrob daarna de 

vervuiling weg. 

4. Spoel de ondergrond na met water of neem af met een natte doek. 

 

VERPAKKING 

1 liter 

 

THEORETISCH VERBRUIK 

Verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling en de gebruikte 

verdunning. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Niet mengen met andere producten. 

 

OPSLAG EN HOUDBAARHEID 

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. 

Opslaan op een koele, vorstvrije plaats. 

 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Niet geclassificeerd. Raadpleeg bij twijfel altijd het 

veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling. 

 

TECHNISCHE ONDERSTEUNING 

Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen 

wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij 

kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het 

gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met 

één van onze adviseurs! 

 

MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 

T. +31 418 680 680 

E. info@mavro-int.com 

W. www.mavro-int.com  

 

DISCLAIMER 

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van 

het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en 

techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden 

buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen 

rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle 

aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en 

eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te 

allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, 

toepassing en resultaat. 

 

Uitgave:   Juli 2020 

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen. 
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