
 

Milin B.V.  |  Brabanthaven 1  |  3433 PJ Nieuwegein  |  Telefoon: +31 (0)30 - 657 90 20     

Fax: +31 (0)30 - 657 90 21  |  E-mail: info@milin.nl  |  Website: www.milin.nl 
 
Dit informatieblad vervangt alle voorgaande uitgaven. MILIN houdt zich het recht voor dit informatieblad te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De lezer dient er zich  

van te vergewissen steeds de meest recente versie van deze documentatie te raadplegen. Niets uit deze tekst mag zonder toestemming worden veranderd. 

 

Technische data – Cleaner 
No. Wonderboard. 1052.30.0 
 
Technische gegevens 
 

Overzicht       

        

Consistentie 
  

vloeistof 

Dichtheid g/ml   0,72 

Droogtijd  min  23°C/55%RV 10 

Licht ontvlambaar     ja 

 
Omschrijving 
Cleaner is een niet agressief ontvetting- en reinigingsmiddel. 
 
Eigenschappen 
Cleaner onttrekt door verdamping warmte aan de ondergrond 
waardoor deze afkoelt. Hierdoor kan er condensvorming op de 
ondergrond ontstaan. Het wordt daarom aanbevolen om ca. 10 
minuten te wachten, voordat kit of lijm op de ondergrond wordt 
aangebracht na het ontvetten. 
 
Toepassing 

• Ontvetten en reinigen van ondergronden van glas, kunststoffen, 
metalen en keramische ondergronden. 
• Verwijderen van vetsporen, lichte oppervlakte verontreinigingen 
en kleefstof restanten. 
 
Standaard assortiment 
Verpakking: Blikken van 1 liter in 10 stuks dozen. 
 
Houdbaarheid 
In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 
24 maanden houdbaar na productiedatum. 
 
Applicatiecondities 

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +40°C. 
Cleaner aanbrengen op de ondergrond. Met een schone doek 
in één dezelfde richting droogwrijven. Na volledige droging lijm 
en/of kit aanbrengen. 
 
Beperkingen 
Beperkt geschikt voor acryloppervlakken. 
 
Veiligheid algemeen 
Langdurig contact met de huid voorkomen. Wanneer niet uitgehard 
materiaal in de ogen komt, deze met veel water uitspoelen en 
raadpleeg een arts. 
 
Garantie 
De leverancier garandeert dat haar product, binnen de 
houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. 
De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen 
bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen 
geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aansprakelijkheid 

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring 
en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid 
in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen 
testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. 
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