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Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan de gegevens in dit document; de gebruiker dient zelf het materiaal te testen op geschiktheid 
voor de beoogde toepassing. Eventuele wijzigingen worden zonder nadere kennisgeving gepubliceerd in nieuwere versies. 

SKYLT Conditioner Spray and Wipe #9141 
Technisch Informatieblad 

 

Productbeschrijving 
Kant en klare volledig residu-vrije reiniger voor regelmatige lichtvochtige reiniging van met 
SKYLT lak behandelde oppervlakken. Gebruik de handige Spray and Wipe verpakking voor een 
snelle plaatselijke reiniging van een vloer of bijvoorbeeld voor het reinigen van een kleiner 
oppervlak zoals een keuken- of tafelblad. Geeft een streeploze reiniging en laat geen 
zeepresten achter. 
SKYLT Conditioner is ook leverbaar in onverdunde vorm. Zie SKYLT Conditioner #9140. 
Gebruik voor incidentele reiniging van een sterk vervuild geraakt gelakt oppervlak 
RigoStep STRIP. 

 

Productspecificaties 

 

Verpakkingen Spray flacon 0,5 liter. 

 

Mengverhouding Kant en klaar. 

 

Voorbereiding Ondergrond vrij van stof en los vuil maken dmv stoffen of stofzuigen. 

 Verwerkingstemperatuur Ruimte- en vloertemperatuur niet lager dan 5°C. 
 Droogtijd  Ca 0,5 uur, bij 20°C en 65% RLV. Draag zorg voor voldoende ventilatie. 
 Belastbaar Direct na droging. 
 Kleur Groen 
 Geur Fris / Dennengeur 
 pH-waarde 8  
 Opslag en transport Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en 

transporteren.  
 

Applicatie 
Spray de conditioner op het te reinigen oppervlak en laat even inwerken. Daarna schoonwrijven met een vochtige mop, 
dweil of doek. 

Overige 
• Op vochtgevoelige ondergronden overvloedig watergebruik vermijden om vochtinwerking op de randen, kieren en 

naden te voorkomen. 
• Vers gelakte oppervlakken volledig laten doorharden alvorens deze nat te reinigen. 
• Bij sterke vervuiling incidenteel een grondige reiniging met RigoStep STRIP toepassen.  
 

Afval  
Kan via het riool worden afgevoerd.  
 

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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