
 

w w w . r e n o v i o . c o m 
 

RV-05 

 

 

WERK INSTRUCTIE: Glass Protector 

RV-05 
 

Revisie: 2015.1 

 

 

Produkt beschrijving 

Veredelingsprodukt voor glas en keramiek (water afstotend, bescherming tegen vervuiling). Gebruiksklaar. 

 

Voordelen 

Waarom is Glass Protector beter dan andere glas veredelings-producten: 

1. Voorreinigen zonder agressieve produkten (Glass PreCleaner RV-01). 

2. Verliest geen materiaal na toepassing. 

3. Langdurig resultaat. 

4. Eenvoudig en snel te verwerken. 

5. Toepasbaar voor huishoudelijke en industriële toepassingen. 

 

Technische kenmerken 

Kleur transparant 

Dichtheid 0,8 

PH-waarde 7 

Verbruik 40 m² / ltr. 

  

Toepasbare ondergronden 

Alle soorten glas. 

 

Reaktie systeem 

Chemische droging; hechting is gebaseerd op chemische interaktie 

Fysieke droging: oplosmiddel 

 

Gebruikstemperatuur 

Tussen 10°C en 35°C. 

 

Voorbehandeling 

Ondergrond dient vrij te zijn van stof, zand en verontreinigingen.  

Advies: voer een test uit alvorens aan te vangen. 
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Gebruiksinstructie 

Bestaand glas goed reinigen met Glass PreCleaner RV-01. 

Goed schudden voor gebruik. Onverdund aanbrengen met een zachte doek (microovezel). Produkt gelijkmatig 

verdelen. Voor professioneel gebruik kan een spuitinstallatie (fine coat) toegepast worden. Verdeel het 

produkt totdat een homogeen en egaal beeld ontstaat. Bij toepassing op geëtst of gezandstraald glas 

kruiselings en egaal aanbrengen. Een egale nareiniging is aanbevolen (bij voorkeur mechanisch). Indien nodig 

het behandelde oppervlak handmatig of mechanisch wassen. Na behandeling kan de standaard wasfrequentie 

verlaagd worden.  

Alleen toepassen in goed geventileerde ruimtes. 

 

Verpakking 

1000 ml. flessen. 

 

Oplag en houdbaarheid 

De houdbaarheid is ongeopend minimaal 12 maanden. 

Vorstvrij opslaan in een droge, koele omgeving. 

Verpakking goed gesloten houden. 

 

Verwerkings-laagdikte  

Verbruik  Laagdikte  Ondergrond 

40 m2 / ltr.   0,010 mm   Gemiddeld 

 

Waarschuwingen 

     
ontvlambaar irriterend 

 

Kwaliteit en veiligheidsvoorschriften 

Lees het veiligheidsinformatieblad voor gebruik (MSDS). Buiten bereik van kinderen opslaan. Irriterend voor de 

ogen. Dampen kunnen duizeligheid veroorzaken. Draag geschikte kleding tijdens toepassing. Weghouden van 

ontstekingsbronnen. Niet roken. De effektiviteit van dit systeem is gebaseerd op uitgebreide praktijkervaring 

en laboratoriumonderzoek. De producent / leverancier garandeert dat een resultaat haalbaar is indien de 

voorgeschreven gebruiksinstructie zijn nageleefd en het werk wordt uitgevoerd op een manier zoals van een 

vakkundig persoon en methodiek verwacht kan worden. De producent/leverancier is nooit verantwoordelijk, 

indien het eindresultaat door onvoorziene omstandigheden op een negatieve wijze wordt beïnvloed. De 

gebruiker wordt geacht de toepasbaarheid van het product op de te behandelen ondergrond te controleren. 


