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 biopin BORSTELREINIGER

 
Omschrijving
Doeltreffende milieuvriendelijke verfoplosser en -ontharder.Ideaal voor schilder-en 
lakwerkgereedschappen.
Milieuvriendelijk – biologisch afbeekbaar – universeel  toepasbaar 

Toepassingsgebied
biopin ecologische borstelreiniger is gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen. Dient om na 
gebruik doeltreffend verse of gedroogde verfresten te verwijderen. Verwijdert eenvoudig de meest 
hardnekkige vervuilingen zoals verf op basis van water of van oplosmiddelen, vernissen, oliën, 
was, vetten, roet, teer, bitumen. Reinigt ook verharde borstels, ze worden weer zacht en soepel. 
Met geïntegreerde borstelverzorging voor soepel gereedschap. Vooral zacht voor borstels gemaakt 
met echte haren. 

Technische gegevens

Samenstelling: water kokosvetzuren, appelsienschilolie, 
vetzuurethoxylaat, methylhydroxyethylcellulose. Biolgisch 
afbreekbaar product.

Kleur: kleurloos 

Bewaarvoorschrift 
Buiten bereik van kinderen op een koele doch vorstvrije 
plek bewaren.

Houdbaarheid 
Indien goed gesloten nagenoeg onbegrensd houdbaar.

Verpakkingsgrootte 
0,75 liter

Gevarenklasse / gevaar
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Aanraking met de ogen vermijden.
Bij contact met de ogen deze overvloedig spoelen.
Bij inslikken direct een arts raadplegen en de verpakking of 
het etiket tonen.
Het product bevat ook appelsienschilolie, wat o.a. bij 
personen met een overgevoeligheid voor citrusvructen 
eventueel een allergische reactie kan veroorzaken.

Toepassing
Goed schudden voor gebruik. Verwijder de meeste verse 
verf met poetspapier of een vod. Dompel daarna de 
vervuilde borstels of ander gereedschap onder in biopin 
Borstelreiniger en roer intensief tot de verf los komt. Spoel 
vervolgens met water tot het water niet meer verkleurt. 
Laat sterk aandrogend gereedschap overnacht in biopin 
Borstelreiniger weken, roer grondig na tot de verf los komt 
en spoel vervolgens met water.

Borstels kunnen in het open blik met borstelreiniger 
bewaard worden, omdat biopin Borstelreiniger nauwelijks 
verdampt. Het product is uitrst zuinig, een verkleuring van 
de borstelreiniger door verf- / lakresten vermindert zijn 
oplossende eigenschappen niet.

Milieu / Recyclage
Overtollige productresten niet in de gootsteen of in de 
bodem laten weglopen. Producresten kunnen verder 
gebruikt worden of naar het afvalcontainerpark gebracht 
worden. 
Volledig geleegde blikken van dit product in een daarvoor 
bestemde container deponeren. (EAK-Nr. 080112)

Aanwijzingen: De aanwijzingen in dit technische 
informatieblad zijn het resultaat van lang onderzoek en 
praktische toepassing. Ze dienen uitsluitend ter 
informatie en zijn geen toezeggingen met betrekking tot 
de prestaties. De gebruiker dient te controleren of de 
producten voor de betreffende toepassing geschikt zijn. 
De fabrikant behoudt het recht om technische of 
ecologische veranderingen in de samenstelling door te 
voeren. Stand: mei 2019
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