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SKYLT Conditioner Spray and Wipe #9141  
Technisch Informatieblad 

 

 

 

 
Productbeschrijving: 
Geconcentreerde volledig residuvrije reiniger op basis van 98% 
natuurlijke, bio based en minerale grondstoffen. Voor het regelmatig 
lichtvochtig reinigen van met SKYLT behandelde oppervlakken. SKYLT 
Conditioner Spray and Wipe #9141 geeft een streeploze reiniging en 
laat geen resten achter. Handig voor het plaatselijk reinigen of 
bijvoorbeeld voor het reinigen van een kleiner oppervlak zoals een 
keuken- of tafelblad. Ook verkrijgbaar als SKYLT Conditioner #9140.  
 

 

Productspecificaties 
Verpakkingen Flacon 0.5 liter 
Belastbaar Na opdrogen.  
Geur Mild. 
Opslag, transport en houdbaarheid Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en 

transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 24 maanden 
houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.   

 

Applicatie  
• Spray de conditioner op het te reinigen oppervlak en laat even inwerken. Daarna schoonwrijven met 

een vochtige mop, dweil of doek. 

Afval 
Zie Rubriek 13 van het veiligheidsinformatieblad voor de juiste afvalprocedure.  

Preventief onderhoud 
• Zand en vuil werken als schuurpapier. Gebruik schoonloopmatten om vuilinloop zoveel mogelijk te 

voorkomen. 
• Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen. 
• Voorzie stoelen en ander meubilair van beschermviltjes.  
• Na verloop van jaren zal uw vloer een keer opnieuw gelakt moeten worden met SKYLT.  

Meer informatie of advies nodig? 
Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens 
kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-
bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl 
onder het product – documenten/informatiebladen. 
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