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te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.
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Screenwash

Productblad Screenwash  
PGS Vrij  
Ready to Use -20

Voordelen

Streepvrije ramen

PGS Vrij met een vlampunt 
boven 65 °C

ADR-vrij

Biologisch afbreekbaar
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Ruitensproeiervloeistof voorkomt dat het ruitensproei-
ersysteem bevriest. Bovendien reinigt het vuile en vette 
ruiten perfect.

Product
Orvema Screenwash PGS Vrij is direct te gebruiken en 
laat een frisse geur van citrus na. Het is product PGS- en 
ADR-vrij, hierdoor is het niet licht ontvlambaar waardoor 
opslag en vervoer volgens PGS 15 niet vereist is. 
Bovendien is het product biologisch afbreekbaar. 
De ruitensproeiervloeistof heeft een vriespunt van -20 °C.

Orvema Screenwash PGS Vrij is te gebruiken op glas- en 
Polycarbonaatruiten en laat geen strepen achter. Het 
verwijdert zelfs hardnekkig vuil zoals strooizout en 
insectenresten. Rubbers, lakken en polycarbonaat worden 
door deze ruitensproeiervloeistof niet aangetast

Technische eigenschappen
Orvema Screenwash PGS Vrij is gebaseerd op ethy-
leenglycol en ethanol en is vrij van soda, natrium, kalium 
en schadelijke solventen. De ruitensproeiervloeistof heeft 
een vlampunt boven 65 °C, waardoor het zeer veilig in 
gebruik is en technisch ontvlambaar is.

Gevaren, eisen en verpakken
Voor informatie over giftigheid en veiligheid wordt verwe-
zen naar het veiligheidsblad op de productpagina. Ver-
strekte informatie en adviezen, en voorzorgsmaatregelen 
voor het omgaan met chemicaliën dienen met aandacht 
te worden opgevolgd.

Overige kenmerken
Dichtheid bij 20 °C: 1,0435 kg/l
pH-waarde: 8 ± 2 
Vlampunt: > 65 °C
Vorstbescherming: -20 °C

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te 
oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. 
Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samenge-
steld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg 
van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het 
gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leverings-
voorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, 
met name voor kritische  toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in 
samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit 
product is via onze website te downloaden.


