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A-Clean 516 

sterk zure reiniger/ontvetter  
  
 
Het A-Clean assortiment biedt professionele reinigingsproducten voor automotive en industriële toepassingen.  
            
EIGENSCHAPPEN 
 
A-Clean 516 is een sterk zure reiniger met sterk ontvettende eigenschappen op basis van fluorwaterstofzuur. Het 
wordt gebruikt voor het reinigen en glanzend maken van RVS en andere zuur bestendige oppervlakken. A-Clean 516 
verwijdert straatvuil en atmosferische aanslag volledig. 
 
Let op: niet gebruiken op aluminium! 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Het product wordt verdund met water, afhankelijk van de vervuiling tot circa 667ml/10 liter. Aanbrengen met een 
zuur bestendige borstel of met spuitapparatuur. Laat het product 10 tot 15 min. in werken, 20 tot 60 min. bij RVS 
oppervlakken. Hierna zorgvuldig afspoelen met koud water (HD reiniger). Niet in direct zonlicht of bij hoge 
temperaturen gebruiken. 
   
CHEMISCH TECHNISCHE INFORMATIE 

 
• Omschrijving: kleurloze heldere vloeistof. 
• pH-waarde:   < 1 
• Densiteit/S.G.:  1,13g/cm3
 
WETGEVING 
 
Dit product voldoet aan: 

• Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 
(CLP-verordening). Het product is verpakt en geëtiketteerd volgens de criteria die in deze verordening zijn 
vastgelegd. 

• Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia (Detergentenverordening). De oppervlakteactieve 
stof(fen) in dit preparaat voldoet (n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in deze 
verordening. 

• Verordening (EG) nr. 1907/2006 betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). Alle stoffen in dit product zijn geregistreerd voor hun 
gebruik onder REACH.  
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OPSLAG EN HANTERING 
 
Opslag volgens PGS15 normering. Droog en overdekt bewaren. Opslagtemperatuur > 10°C en <35°C. Stofvrij en 
afgesloten. Zorg voor voldoende ventilatie en draag zorg voor de juiste beschermingsmiddelen tijdens opslag en 
gebruik. Overige gegevens over veiligheid, transport, hantering en opslag zijn vermeld in het veiligheidsinformatieblad. 
 
VERPAKKINGSINFORMATIE 
 
• Verpakkingsgrootte: 20 liter  Artikelnummer: SA0144181 
• Verpakkingsgrootte: 1000 liter  Artikelnummer: SA0144182 
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