
ACOUSTAL wordt gebruikt voor het snel en doeltreffend reinigen van grote en kleine geluiddempende vezelplafonds 
volgens de sprayclean-methode. Bijzonder geschikt voor reiniging van plafonds in burelen, winkels, toonzalen, restau-
rants, enz.

TECHNISCHE FICHE

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het 
naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

ACOUSTAL
REINIGINGSMIDDEL VOOR SYSTEEMPLAFONDS

EIGENSCHAPPEN
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

GEBRUIK
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.

TECHNISCHE GEGEVENS 

Uitzicht Troebele vloeistof

Kleur Geen

Geur Chloor

Houdbaarheid Vorstvrij bewaren

Stabiliteit ca; 6 maanden bij kamertemperatuur in gesloten verpak-
king

Bewaar het product in originele gesloten verpakking en 
bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.

Verpakking 4 x 5L, 10L, 20L 

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN 
Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik
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