
ACOUSTAL
REINIGINGSMIDDEL VOOR SYSTEEMPLAFONDS
ACOUSTAL wordt gebruikt voor het snel en doeltreffend reinigen van grote en kleine geluiddempende vezelplafonds volgens de spray-
clean-methode. Bijzonder geschikt voor reiniging van plafonds in burelen, winkels, toonzalen, restaurants, enz.

VOORDELEN VAN DE SPRAYCLEAN-METHODE: 
- ACOUSTAL is bij uitstek geschikt voor toepassing in ruimten waar het gebruik van water ongewenst is.
- Laat nicotine- en vuilaanslag radicaal verdwijnen.
- Geen demontage van de plafondpanelen.
- De reiniging kan op dezelfde oppervlakken meerdere malen toegepast worden.
- Bij het reinigen blijven de acoustische eigenschappen gehandhaafd.

NADELEN VAN SCHILDERWERK:
- Bij het schilderen krijgt men verlies van de acoustische eigenschappen.
- Langdurige reukoverlast
- Het ontruimen van lokalen
- Schilderen heeft een langere duurtijd = reinigen is ten alle tijde kostenbesparend

GEBRUIKSAANWIJZING
Bestaand meubilair en vloer afdekken met een plasticfolie om vervuiling en beschadiging te voorkomen. Indien het plafond stofaanslag 
vertoont, moet men dit met de stofzuiger verwijderen. Aanwezige luchtroosters eventueel demonteren. ACOUSTAL onvermengd verstuiven 
door middel van een sprayer (ca. 2 tot 4 bar druk). Gelieve altijd een constante mist aan te houden. De wanden worden bij het sprayen 
van het plafond afgeschermd door een kunststofschild. Het overige gedeelte heeft geen verdere bescherming nodig. Indien men niet 
over een kunststofschild beschikt kan men de muren afplakken met plasticfolie. Na het sprayen worden de profielen d.m.v. een spons 
afgenomen. Eventueel kan men deze nog nareinigen met onze “ruiten- en interieurreiniger” VEROX. Vervolgens het lokaal ventileren om 
het vocht te laten verdampen.

Opgelet! ACOUSTAL heeft een houdbaarheid van ca. 6 maanden. Na deze periode vermindert de doeltreffendheid.

Enkel voor professioneel gebruik - Uniquement pour usage professionel.
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NL WAARSCHUWING Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Ver-
oorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Na het 
werken met dit product de handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, 

oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minu-
ten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking 

afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.FR ATTENTION Attention! Ne pas utiliser en combi-
naison avec d’autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. 

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. . Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter 
le rejet dans l’environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime 

en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer le con-
tenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. . DE WARNUNG! Nicht zusammen mit anderen 

Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich 
für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe, 

Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. 
antigifcentrum - centre antipOisOn: +32 (0)70/245.245
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