
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Krachtig reinigingsmiddel met licht polijstende werking 
 7-11 RADIANT reinigt, poliert, beschermt en herstelt de oorspronkelijke glans en kleur in één 

handeling. 

 Verwijdert aangekoekte voedselresten, inktvlekken, roest, kalk, vet en zuuraanslag uit tegels.  

 Werkt snel en gemakkelijk, arbeidsbesparend. Economisch in gebruik. 

 Dringt zelfs bij moeilijk te verwijderen vlekken diep door. 

 Indien gebruikt zoals voorgeschreven, krast en beschadigt 7-11 RADIANT het oppervlak niet.  

 Veroorzaakt geen corrosie, is onschadelijk voor de huid. 

 Bevat geen zuren, oplosmiddelen of grove schuurmiddelen die het oppervlak aantasten. 

 
GEBRUIKSAANWIJZING 

1.Verweerd of vervuild polyester:  

Behandel telkens een oppervlak van een halve vierkante 

meter. Verdeel 7-11 RADIANT over het oppervlak en wrijf 

het stevig in met een spons, doek of zwabber om de 

verweerde bovenlaag los te maken. Afspuiten met water 

en afdrogen. 

2.Messing of aluminium onderdelen, roestvrij staal en 

scheepsbeslag:  

Maak een spons of zachte doek nat en wring het 

overtollige water uit. Breng 7-11 RADIANT aan op een 

spons of doek en wrijf hiermee de onderdelen stevig in om 

de aanslag te verwijderen. Vervolgens afnemen met een 

vochtige spons en uitwrijven met een droge doek; het 

metaal ziet er weer uit als nieuw. 

3.Behandelen van sterk vervuilde wastafels in 

grootkeukens, badkamers e.d:  

Breng 7-11 RADIANT aan zoals vermeld onder 2.   

Het resultaat is een vernieuwd en blinkend uiterlijk   

7-11 RADIANT is tevens geschikt voor het reinigen van 

chroom. 

 

TOEPASSING 

Te gebruiken op polyester, aluminium, roestvrij staal, 

chroom, email, tegelwerk, porselein, glas, plastic en 

formica oppervlakken. 

 

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Altijd in de richting van de structuur wrijven om eventuele 

krassen te voorkomen. Zich houden aan de 

voorzorgsmaatregelen welke op de verpakking staan. 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 

Type: geëmulgeerde reiniger met polijstende werking. 

Kleur: groen. 

Geur: anijsammoniak. 

pH: ± 10 

Dichtheid: ± 1,45 g/cm³ 

 

 
 
 
Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze 
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote 
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene 
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd 
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de 
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al 
herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van 
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig 
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek. 
 
Versie: 0214-0711 
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