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time saving abrasives



Weer als nieuw! 
Stel uw investering veilig door regelmatig onderhoud.

Met de InoxiClean Restore verwijdert u in een mum van 
tijd vliegroest en andere verontreinigingen op roestvast 
staal, aluminium & koper. 

InoxiClean fungeert als een dieptereiniger die u 
in staat stelt om het vuil tot diep in de poriën van 
het oppervlak vlot te verwijderen, zonder de be-
schermde oxidehuid van het RVS aan te tasten.  
InoxiClean Restore verwijdert corrosie, vet en vuil en 
brengt de oorspronkelijke glans van het materiaal in een 
handomdraai terug naar boven. 

Bovendien brengt de InoxiClean Restore een water- en 
vuilafstotende beschermingslaag aan, waardoor het lan-
ger beschermd blijft tegen nieuw vuil en corrosie.

De InoxiClean Restore is 100% biologisch afbreekbaar, 
waardoor het product niet schadelijk is voor mens en 
milieu. InoxiClean Restore is geschikt voor de levensmid-
delensector.

Voordelen InoxiClean Restore:
•	 Verwijdert snel en veilig roest en vervuiling
•	 Brengt de oorspronkelijke glans en uitstraling van uw 

RVS terug naar boven
•	 100% biologisch afbreekbaar

Toepassingen:
•	 Grootkeukens
•	 Zwembaden
•	 Gevelrenovatie
•	 Straatmeubilair
•	 Terrasmeubilair

•	 Voedselciternen
•	 Industriële	bakkerijen
•	 Machineonderhoud
•	 Velgen	en	uitlaten
•	 maritieme	renovatie
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WERKWIJZE

Het product afnemen met een natte doek en 

nadien droog vegen met een propere doek.

Wrijf met enige druk goed na  

met een witte tex pad.

Spray de restore op het te behandelen  

oppervlak. Ca. 5 minuten laten inwerken.



MEER INFORMATIE?
Deugenietstraat 5
3150	Tildonk	België
T	+32	(0)16	61	85	85
F	+32	(0)16	61	84	84
info@cibo.be

Surf naar www.cibo.be voor meer info, 
productfilms, het volledige InoxiClean 
gamma en een verkooppunt in uw buurt.

Met de starterset hebt u meteen alles 
bij de hand om snel en comfortabel alle 

oppervlakken te reinigen.

Inhoud ICRE/SET

Omschrijving Aantal Code

InoxiClean Restore 500 ml 1 ICRE/500

Tex	00	vel	140	x	100 8 T/00/140100

Tex	handgreep 1 HG12080

Microvezeldoek extra fijn 1 ICMV/XF/400400

Microvezeldoek fijn 1 ICMV/F/400400

Handschoenen	(per	paar) 3 –

Restore

Omschrijving Code

InoxiClean Restore 500 ml ICRE/500

InoxiClean Restore 5 l ICRE/5000

InoxiClean Restore set 500 ml ICRE/SET

time saving abrasives

RESTORE SET


