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WERK INSTRUCTIE: Alu & Ano Quick Protector 
RV-11 
 
Revisie: 2020.1 

 
Produkt beschrijving  

Beschermt Aluminium en verwijdert lichte vervuiling. Simpele en snelle re-conditioner voor periodiek 

onderhoud. Herstelt kleur en glans. Klaar voor gebruik. 

 

Voordelen 

Waarom is Alu & Ano Quick Protector beter dan andere beschermingsproducten: 

1. Reinigt lichte vervuiling en beschermt in 1 behandeling. 

2. Snelle verwerking 

3. Naspoelen of neutraliseren niet nodig. 

4. Gebruik van water is overbodig. 

5. Handig om het oppervlak te re-conditioneren. 

6. Niet-aggressief; overige geveldelen worden niet aangetast of beschadigd. 

 

Technische kenmerken 

Kleur transparant 

Dichtheid 0,8 

PH-waarde niet bepaald 

Verbruik  40-50 m² / ltr. 

 

Toepasbare ondergronden 

Alle soorten aluminium en metaal. 

 

Reaktie systeem 

Gebaseerd op chemische en mechanische verwerking. 

 

Gebruikstemperatuur 

Tussen 5°C en 35°C. 

Als de temperatuur onder de verwerkingstemperatuur ligt; product en ondergrond opwarmen. 

 

Voorbehandeling 

Ondergrond dient vrij te zijn van stof en zand.  

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

Let op: niet toepassen bij vorst of een hoge luchtvochtigheid. Het product bevat een siliconen emulsie. 

Wanneer andere siliconenhoudende producten zijn gebruikt, deze eerst voldoende verwijderen. 

 

Goed schudden voor gebruik. Product onverdund, handmatig aanbrengen en inwrijven met een zachte doek. 

Enige tijd laten inwerken en daarna verdelen totdat een gelijkmatige glans ontstaat. Het gebruik van een 

polijstmachine (laag toerig) is optioneel. Alleen in goed geventileerde ruimtes toepassen. 

 

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 

40-50 m2 / ltr.  20-25 micron (nat) 

 

Gevarenpictogrammen 

    
 

Kwaliteit en veiligheidsvoorschriften 

Lees het veiligheidsinformatieblad voor gebruik (MSDS). Buiten bereik van kinderen opslaan. Bevat nafta. 

Schadelijk in waterige milieus. Schadelijk: niet doorslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge huid 

veroorzaken. Tijdens het gebruik in onvoldoende geventileerde ruimtes geschikte ademhalingsvoorzieningen 

treffen. De dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Niet inademen. In het geval van brand, 

water gebruiken. De effektiviteit van dit systeem is gebaseerd op uitgebreide praktijkervaring en laboratorium-

onderzoek. 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. 


