
REJUVENATATM

REJUVENATATM is een dagelijkse reiniger voor 
keukenbladen en tabletten. Reinigt en beschermt 
natuursteen en composiettabletten.  Bevat een 
onzichtbare sealer voor bescherming en vereenvoudigt 
het onderhoud.

Toepassingen

kan gebruikt worden voor:
• keukentabletten, togen
• tabletten van gepolijst beton,    

composiet, gelakt hout, roestvrij staal  
en laminaat

Voordelen

REJUVENATATM is een zachte dagelijkse
reiniger voor natuursteen. Het bevat
een onzichtbaar impregneermiddel
om de bescherming van het tablet te
vergroten. Behandelde oppervlakken zijn
gemakkelijker te onderhouden. Het product
breekt geuren af en verspreidt een frisse
citroengeur. Het is veilig voor voedsel, op
waterbasis en vrij van PFOA.
 
 
 
 

Verbruik

Besproei de oppervlakken overvloedig met
het product.

Benodigdheden

• Katoenen doek of papieren keukenrol
• Handschoenen en veiligheidsbril

Bewaren

Bewaar de verpakking goed gesloten op
een koele, goed verluchte plaats. Het
product is vorstbestendig, maar mag niet
worden ingevroren.
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Verpakking

Plastic handsprayflacon van 473 ml.



Gebruiksaanwijzing

1.  TEST HET PRODUCT ALTIJD EERST OP EEN KLEINE OPPERVLAKTE voordat u
 de hele oppervlakte behandelt.
2.  Zorg ervoor dat de oppervlakken die behandeld worden droog, schoon, stof- en
 vuilvrij zijn.
3.  Sproei de REJUVENATATM overvloedig op het te reinigen oppervlak.
4.  Poets dan met een zachte pluisvrije absorberende doek of keukenrol om het
 overtollige product op te nemen.
5.  Voor ernstig vervuilde oppervlakken de behandeling herhalen.
6.  We adviseren om nadien de natuursteen en composietbladen te beschermen met
 STAIN-PROOFTM of META CRÈMETM van DRY-TREAT.
7.  Herhaalde behandelingen met REJUVENATATM maken uw oppervlak na een tijdje  
 ook licht waterafstotend.
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Veiligheidsvoorschriften

1.  Bewaar buiten het bereik van kinderen.
2.  Brandbaar.
3.  Niet inslikken. Niet roken tijdens gebruik.
4.  Vermijd blootstelling aan het product.
5.  Vermijd contact met ogen en huid.
6.  Dampen zijn schadelijk voor de gezondheid bij lange blootstelling. Adem geen
 gas, dampen of nevel in tijdens het gebruik. Dampen kunnen slaperigheid en
 duizeligheid veroorzaken.
7.  Kan longbeschadiging veroorzaken indien ingeslikt.
8.  Vermijd contact met ontstekingsbronnen.
9.  Vermijd contact met afvoerkanalen, planten, water en grond.
10.  Niet in afvoerkanalen gieten.
11.  Gebruik in goed geventileerde ruimtes. Vermijd het gebruik bij felle wind.
12.  Draag handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril en indien nodig
 een masker tijdens het aanbrengen.
13.  Handen grondig wassen na gebruik.

Eerste hulp

• Indien ingeslikt, neem contact op met een arts. Niet braken.
• Verwijder bij contact met de huid de vervuilde kleding en was de huid grondig.
• Indien het product in contact komt met de ogen, houd de ogen open, spoel grondig met
  water gedurende ten minste 15 minuten en neem contact op met een arts (oogarts).
• Als irritatie optreedt en blijft duren, neem contact op met een arts.
• Indien u dampen of nevel ingeademd heeft, begeef u in de frisse lucht.
• Indien de symptomen aanhouden, neem contact op met een arts.

Ongelukken

• Brand : blus met schuim-waternevel, CO² of droogpoeder.
• Verwijder mechanisch of met absorberend materiaal zoals zand of zaagsel.
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