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edilon)(sedra Cleaner S is een milieuvriendelijk industrieel reinigingsmiddel op waterbasis. Het is in het bijzonder geschikt 

voor de grondige reiniging van voorbehandelde en gecoate goten, rails en lasplaten in edilon)(sedra railsystemen. 
Het reinigingsmiddel kan worden gebruikt voor het verwijderen van een breed scala aan verontreinigingen op ferro en non-ferro 
metalen evenals van gecoate oppervlakken en kunststoffen. 

 
 
KENMERKEN   

+ Op waterbasis en klaar voor gebruik  + Gebruikers- en milieuvriendelijk 

+ Gemakkelijk biologisch afbreekbaar  + Staat garant voor een grondige reiniging 

+ 
Geschikt voor ferro, non-ferro, gecoate oppervlakken en 
kunststoffen 

 + 
Voorkomt het ontstaan van vliegroest dankzij  
corrosieremmers 

 
 
EIGENSCHAPPEN    

Dichtheid (ISO 2811) 1,05 g/cm³  Viscositeit bij +25 °C (ISO 3219) 2,5 mPa·s 

Kleur Lichtgeel  pH 11,3 

 
 
OPPERVLAKCONDITIES 

Verwijder ruwe verontreiniging van goten, rails en lasplaten met een schuurmachine en een (rugzak-)blazer. 

Controleer de reinheid van gecoate ERS goten, rails en lasplaten met een witte niet-pluizende doek.  

Controleer of de voorgeschreven voorbehandelingen van het oppervlak succesvol zijn uitgevoerd. 

 

 
VERWERKINGSCONDITIES 

Oppervlaktemperatuur +5 °C tot +45 °C  

Relatieve luchtvochtigheid Geen beperkingen  

Producttemperatuur +15 °C tot +30 °C  

  
 
GEBRUIKERSINSTRUCTIES 

Altijd goed schudden voor gebruik.  

Veeg enkele malen met een schone witte, in Cleaner S gedrenkte, doek over het oppervlak. Controleer daarna de doek op 
verontreiniging. Als hij niet wit is, veeg dan opnieuw met een schoon oppervlak van de doek. Gebruik nooit een verontreinigde 
doek! 

Veeg na het reinigen vocht en restanten reinigingsmiddel van het oppervlak. Oppervlakken die niet droog genoeg zijn, hebben 
een nadelig effect op de hechting.  

De reinheid van de oppervlakken kan ook worden gecontroleerd door kleine testoppervlakken te behandelen met de 
voorgeschreven hechtprimer (zie de ERS ontwerptekeningen) op gootwanden en rails en hechttesten uit te voeren die 
gebaseerd zijn op ISO 4624. 

Zie UDS Cleaner S voor meer instructies. 
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De informatie en adviezen met betrekking tot de technische toepassing van de door edilon)(sedra geleverde producten in woord of geschrift worden naar beste weten verstrekt door 
edilon)(sedra. Deze gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, waarbij de gebruiker er zorg voor draagt dat er geen inbreuk plaatsvindt op beschermende rechten van derden. Zij ontslaan 
de gebruiker niet van de verplichting de door edilon)(sedra geleverde producten op hun geschiktheid voor de door hen beoogde procédés en doeleinden te controleren en de benodigde 
voorzorgsmaatregelen te treffen. Toepassing, gebruik en verwerking van de edilon)(sedra producten vindt plaats buiten de controle mogelijkheden van edilon)(sedra. Zij vallen derhalve onder 
de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Vanzelfsprekend staat edilon)(sedra in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van haar producten. Hierbij wordt ook verwezen naar de 
Algemene Voorwaarden van edilon)(sedra. 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze publicatie mag worden gereproduceerd en/of gepubliceerd door middel van kopieertechnieken of elke andere vorm van dupliceren zonder 
schriftelijke toestemming van edilon)(sedra. 
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VERPAKKING, OPSLAG EN HOUDBAARHEID 

edilon)(sedra Cleaner S wordt geleverd in een 5 kg verpakking en is gebruiksklaar.  

Sla het reinigingsmiddel op in het magazijn of op locatie onder droge omstandigheden en zonder direct zonlicht. De 
voorgeschreven opslagtemperatuur ligt tussen + 5 °C en + 30 °C. 

Onder deze omstandigheden en in zijn originele goed gesloten verpakking heeft dit product een houdbaarheidsduur van 
maximaal 18 maanden. 

 
 
BIJBEHORENDE DOCUMENTEN 

Zie de volgende documenten voor meer informatie over edilon)(sedra producten: 

 Productinformatiebladen voor edilon)(sedra producten 

 Veiligheidsinformatiebladen voor edilon)(sedra producten 

 Gebruikersinformatiebladen voor edilon)(sedra producten 

 Logistieke informatiebladen voor edilon)(sedra producten 
 
 


