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Deze informatie is niet van toepassing, wanneer het product samen wordt gebracht met een ander product of wanneer het product wordt gebruikt in een proces anders dan in dit blad 
aangegeven. 

Naar onze beste weten is de in dit blad gegeven informatie correct en volledig. 

De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de afnemer van dit product om na te gaan, of de gegeven informatie geschikt en volledig is voor zijn specifieke gebruik van het product. 

Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de afnemer om op basis van de informatie in dit blad veiligheidsprocedures voor zijn onderneming op te stellen. 

Zie hiervoor ook onze veiligheidinformatiebladen van het desbetreffende product. 

Productinformatieblad etolit Roestvaststaal finish 
Toepassing 

Vloeibaar onderhoudsmiddel voor alle roestvaststalen oppervlakken 

Produktbeschrijving 

• bouwt een verzorgende en beschermende laag op. 
• verwijdert poets- en schoonmaakstrepen en geeft roestvaststaal een nieuwe glans. 
• is zeer economisch in gebruik.

Dosering / Gebruik 

etolit roestvaststaal finish alleen op droge en koude 
vlakken gebruiken. Bij geschuurde oppervlakken altijd in de 
slijprichting wrijven. 
Vloeibaar: onverdund op een droge doek aanbrengen en 

in de slijprichting wrijven. 
Spuitbus: op ongeveer 20 cm direkt op het materiaal 

spuiten. 
Bij geschuurde oppervlakken altijd in de slijprichting 
wrijven. 
 

Technische Gegevens 

Vorm: kleurloze vloeistof 
Soortelijk gewicht: 0,9 g/ml 
Opslagadvies: vorstvrij opslaan, 4 jaar houdbaar. 
 
 
 
 
 
 

Milieuaspekten 

De lege verpakkingen kunnen op verzoek voor hergebruik retour genomen worden. 

Gevaren / veiligheidsmaatregelen 

Spuitbus 
• Houder staat onder druk. 
• Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. 
• Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
• Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp. 

Beschikbare verpakkingen 

Verpakking Doos(spuitbus) Doos(vloeibaar) 
Inhoud 15x 400 ml 4x 1 ltr 
Artikelnummer 000201 000293 
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