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 Fluxaf Power-Clean 
    

   Fluxaf Power-Clean is een zeer krachtige reiniger en ontvetter. De speciaal 
      ontwikkelde samenstelling van Power-Clean is in staat hardnekkige vlekken te 

   verwijderen van vrijwel elke harde ondergrond. 
    
 
 
 
 
 
 
 
Toepasbaar op: 

• Bumper stickers    
• Labels 
• Keuken vuil en vet 
• Tape resten 
• Roet vlekken 
• Printer inktvlekken 
• Krijt vlekken 
• Lipstick vlekken 
• Schoenpoets 
• Zeepresten 
• Bloedvlekken 

 
Zeer hardnekkige vlekken:  
Voor oudere en/of zeer hardnekkige vlekken zoals remstof, olie vlekken en gedroogde latex: Fluxaf 
Power-Clean ruim aanbrengen en een paar minuten laten inwerken en daarna wegvegen. Herhaal 
deze stappen indien nodig.  
 
Voorbehandeling bij schilderwerk: 
Fluxaf Power-Clean is uitermate geschikt als voorbehandeling bij schilderwerk. Wanneer u het te 
schilderen oppervlakte goed schoonmaakt met Fluxaf Power-Clean zal de verflaag beter en dus 
langer hechten. 
 
Verwerking:  

1. Spray Fluxaf Power-Clean op het oppervlakte wat u schoon wilt maken, werk van boven naar 
beneden.  

2. Laat de het even inwerken. 
3. Spoel na met een natte doek of spons.  
4. Wanneer u Fluxaf Power-Clean gebruikt als voorbehandeling bij schilderwerk, zorg dan dat 

het residu volledig weggespoeld is met schoon water voordat u start met schilderen. 
 

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. 
 
Voorzorgsmaatregelen: 
Fluxaf Power-Clean kan metalen aantasten. Altijd eerst testen op een onopvallende plaats. Niet te 
gebruiken op leder. Dit product niet vermengen met andere chemicaliën. 
 
Verkrijgbare hoeveelheden: 
0,75L. 
 
Houdbaarheid: 
Fluxaf Power-Clean kan tot 3 jaar worden opgeslagen tussen de 10°C en 35°C in de originele, 
ongeopende verpakking. 
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Veiligheidsadvies: 
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.  
MSDS is te downloaden op www.fluxaf.com. 

http://www.fluxaf.com/
http://www.fluxaf.com/

