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          Technische fiche 
2040         Carnauba touch    

      
          voor : Binnen   

     
vorm : water fase  

 
   
 
 
  
 
Toepassingdomein :  Geconcentreerde beschermende emulsie.  

Deze veelzijdige was maakt niet geel, wordt gewonnen uit rijstzemelen en verfraait 
oppervlakken, doet ze polish en legt een extra beschermende laag tegen wrijving, 
vuil en water. Makkelijk uit te wrijven. Hij is antistatisch. Heeft een aangename 
geur en geeft een satijn effect. 

 
Ondergrond: parket, meubels, tafels, natuursteen, tegels, linoleum, gepolijst beton 
en cement, graniet, terracotta, kalkpleister/cement, tadelakt... Zelfs op plastic, 
metaal, auto’s... Niet geschikt voor traptreden. 
  

 
Dosering : Voeg 1 dosis (20 ml = 2 eetlepels) per 5 liter water toe aan een sopje, en dit 1x/ 

maand of meer. Voor oppervlakken die het hard te verduren hebben (werkblad, 
tafel, vensterbank...) puur aanbrengen met een vochtige spons. Voor pleister 
verdunnen met 25% water en aanbrengen met een spalter.  

 
Samenstelling:  Was gewonnen uit rijstzemelen, water, alcohol, < 65ppm benzisothiazolinon. 
    

EUH 208 : bevat benzisothiazolinone, kan een allergische reactie veroorzaken. 
EUH 210 : Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar 

 
 
 
 
De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker 
uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange 
ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product 
door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. 
Afhankelijk van de ondergrond controleert de gebruiker voor het aanbrengen best of het product geschikt is voor het 
beoogde gebruik. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte 
producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke 
vervolging. Deze technische fiche dient enkel als advies. 
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