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-SWS
Koudreiniger voor het reinigen en verwijderen van bitumen

Toepassing
BIGUMA®- SWS is een koudreiniger en dient voor het reinigen en verwijderen van bitumen.
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Kenmerk
BIGUMA®- SWS kenmerkt zich door volgende eigenschappen:

koudreiniger met emulgerende werking
voortreffelijk oplossingsvermogen voor bitumen, vetten en oliën
zeer goed waterafwasbaar

®

Verwerkingsinstructies
BIGUMA®- SWS wordt onverdund op het te reinigen object gespoten. Na een korte inwerkingstijd van het 
reinigingsproduct wordt het opgeloste vuil, bv. met een doek, afgeveegd. Tijdens de inwerktijd kan de 
reiniging ondersteund worden door te borstelen met een natuurhaarborstel. Het te reinigen object wordt 
aansluitend afgewassen met water. Door de combinatie van de oplossende en emulgerende werking van 
BIGUMA®- SWS laten bovenvermelde verontreinigingen zich gemakkelijk verwijderen. 
Omwille van de oplossende bestanddelen moet de bestendigheid van de te behandelen oppervlakken, 
speciaal bij gelakte of kunststofvlakken, op voorhand worden getest. 

Opslag
In ongeopende, originele verpakking minstens 36 maanden houdbaar. De verpakkingen moeten vorstvrij 
gestockeerd worden. Rechtstreeks zonlicht of sterkte warmte-inwerking moeten worden vermeden.  

Verpakking
Spuitbus: 300 ml, 600 ml

Veiligheidsaanbevelingen
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. 
Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren 
of verbranden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende 
handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET 
DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen van meer dan 50°C / 122°F. Inhoud / 
verpakking afvoeren in overeenstemming met de officiële voorschriften. Bus na gebruik niet met het huisvuil 
mee geven, maar volledig geleegd afvoeren naar een inzamelpunt. 

Gevarenaanduidingen
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan bij verhitting openbarsten. Veroorzaakt huidirritatie. 
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Giftig voor in het water levende 
organismen, met langdurige gevolgen. 
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Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gegevens zijn gemiddelde 
waarden onder normale omstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen 
voor het beoogde doel te controleren. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
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Gevaarlijke bestanddelen 
Oranje terpeen, dodecylbenzeensulfonzuur, verbinding met 1-aminopropaan-2-ol (1:1) alcoholen, C12-14, 
geëthoxyleerd, docusaatnatrium, (Natrium1,4 bis [(2-ethylhexyl)oxy]-1,4-dioxobutaan-2-sulfonaat). 

Andere gevaren
Bij ontoereikende verluchting en/of door gebruik is het ontstaan van explosieve/licht ontvlambare mengsels 
mogelijk. 


