Technische Datasheet
Zwaluw Cockpit Spray

Voor het verzorgen en onderhouden van het interieur van voertuigen
Aanvullende informatie

Product Omschrijving
Zwaluw Cockpit Spray met sinaasappelgeur reinigt en beschermt
dashboards, rubber, kunststof, hout, leer en synthetische stoffen
in het auto-interieur en zorgt voor een mooie glans (bijv.
cockpits, rubberen matten en vinyl daken). Door de speciale
actieve stoffen heeft het synthetische materiaal een langere
levensduur. Het product is siliconenvrij.

Voordelen
• Verhoogt de levensduur van kunststoffen
• Beschermt tegen vervuiling en vocht
• Anti-statisch
• Verspreidt aangename geur

Applicatie temperatuur

+5°C to +25°C

Basis

Fatty Acids/
hydrocarbon
solvent

Dichtheid

0.647

Druk bij 20c bar

4.9

Druk bij 50c bar

9

Extrusiesnelheid gs

1.0

Vorstbestendigheid gedurende
transport

Up to -15°C

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen
Oppervlakte voorbereiding en afwerking
Schoonmaken
Kleur(en)
• Transparant

• Stofwerend

Verpakking

Applicaties

• Blik

Zwaluw Cockpit Spray brengt dashboards, rubberen, plastic,
houten, leren en kunststof onderdelen in het interieur van de
auto in een goede conditie, laat het weer glimmen en reinigt het

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

(bijv. cockpits, rubberen matten en vinyl daken). Maakt

Houdbaarheid

onderdelen die behandeld zijn weer als nieuw en geeft

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot

bescherming tegen ultraviolette straling

24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een

Voor gebruik intensief schudden. Dun inspuiten en direct met

droge plaats.

een zachte doek zonder kracht uitwrijven. LET OP: Stuur, pedalen,
stoelen en leuningen niet inspuiten!

Gebruiksaanwijzing
Voor gebruik intensief schudden. Dun inspuiten en direct met
een zachte doek zonder kracht uitwrijven. LET OP: Stuur, pedalen,
stoelen en leuningen niet inspuiten!

Gezondheid & Veiligheid
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen
voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op
aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie
Bostik garandeert dat haar product, binnen de
houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.
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Disclaimer
Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige
kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin
vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden
gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of
gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet
uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele
(redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt
mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van
technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum
waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het
gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product
dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze
producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige
tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen
invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en
accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend
volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
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