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PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Copper Shine Special
ZACHTE METAALREINIGER
Copper Shine Special is een product  geschikt voor alle  zachte metalen oppervlakken zoals koper, 

messing, brons, zilver.  De speciale combinatie van oppervlakte actieve stoffen en

zacht schurende ingrediënten zorgen voor het verwijderen van oxidatie en corrosie en 

verbetert de natuurlijke glans van zachte metalen.

 

Toepassingsgebied  :   Voor  reiniging-  en onderhoud  van alle zacht metalen objecten en

oppervlakken zoals koper, messing, brons en zilver.  Ideaal voor messing grepen in de badkamer      

en liftdeuren.

 

 Clean  -  De combinatie van actieve ingrediënten verzekert de effectieve verwijdering van

     corrosie 

 Safe  -  De materiaalvriendelijke formule is geschikt voor gevoelige zachte metalen

  - Verwijdert  oxidatie en corrosie gemakkelijk en versterkt de kleur en glans  

              van het oppervlak

 

 

 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING

1 Raadpleeg het productlabel en lees de werk- 

instructies voor gebruik.

2 Breng Copper Shine Special aan op een doek.

3 Maak het metalen  oppervlak schoon en 

poets op met een zachte, droge doek .

Bij hardnekkige vlekken harder wrijven.

Herhaal de handeling indien noodzakelijk.

4  Naspoelen niet nodig.  

OPMERKINGEN / INFORMATIE

Schudden voor gebruik!  Test voor gebruik 

het product op een onopvallende plaats. 

Gebruik het product niet op oppervlakken 

waar voedsel bereid wordt.

Alleen voor professioneel gebruik! 

Veiligheidsinformatieblad is op aanvraag 

beschikbaar.

 
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Raadpleeg voor verdere informatie en  
veiligheidsinstructies het productlabel en 
het veiligheidsinformatieblad.

 
OPSLAG

in gesloten originele verpakking.
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pH  (conc.) : 10

 

 

VERPAKKING
6
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500 ml
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Bewaren tussen 10 en 35
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