
The Axalta logo, Axalta™, Axalta Coating Systems™ and all products denoted with ™ or ® are trademarks or registered trademarks  
of Axalta Coating Systems, LLC and its affiliates. Axalta trademarks may not be used in connection with any product or service that  
is not an Axalta product or service.  
 
w w w. p o w d e r . a x a l t a c s . co m

A X ALTA  CO AT I N G  S Y S TE M S Service Information Bulletin
01/2015

Algemene instructies 

Reinig het oppervlak niet wanneer het zonlicht er rechtstreeks  
op valt.

Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen (bv. glasreinigings-
middelen) leidt tot vlekkenvorming in de coating.

Instructies voor de reiniging

Reinig het te behandelen oppervlak vooraf met stromend water 
of met een spons met grove poriën en veel water om grof 
loszittend vuil te verwijderen. Maak het oppervlak daarna schoon 
met een geschikte poetsdoek en met waterige oplossing van het 
reinigingsmiddel (vlgs de voorschriften van de fabrikant) met gebruik 
van veel water. Pas daarbij een normale drukkracht toe. Gebruik het 
reinigingsmiddel nooit droog, want zo zou u het oppervlak kunnen 
beschadigen. Wees niet zuinig met water en/of reinigingsmiddel.

Voor de reiniging hebt u de keuze uit verschillende producten die  
in de handel verkrijgbaar zijn.
Met neutrale reinigingsmiddelen kunt u op behoorlijke resultaten 
rekenen.
Neutrale reinigingsmiddelen zijn waterachtige producten met een 
neutrale pH-waarde (pH 5 tot 8). Ze bestaan voornamelijk uit water 
waaraan oppervlakteactieve werkzame stoffen zoals tensiden en 
emulgatoren zijn toegevoegd.

Voorbeeld

•	 JumboCleaner 100 % pH-neutraal HACCP universeel 
reinigingsmiddel

•	 Frosch neutraal reinigingsmiddel
•	 Mr. Proper Allesreiniger
•	 Mister Clean

De reiniging van een oppervlak met poederlak gebeurt uiteindelijk 
onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Onze aanbevelingen 
ontslaan hem niet van de verplichting om zelf een test uit te voeren 
met de reinigingsmiddelen die hij wil gebruiken.

Uiteraard kunt u met al uw andere vragen over de 
toepassingstechniek altijd bij ons supportteam terecht.

Reiniging van oppervlakken  
gecoat met onze fijne structuur 
poederlak.
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