
 

 

 

 

 

 

 

HALU Oppervlaktereiniger 
 

Onze aluminium producten zijn ontworpen voor een lange levensduur. Voor de juiste verzorging van 

de aluminiumschil bevelen wij de onderstaande producten aan. 

Deze producten laten de kozijnen, ramen en deuren goed uitzien, zelfs na vele jaren van dagelijks 

gebruik. 

 

HALU kozijnen zijn behandeld met een hoogwaardige poedercoating en geanodiseerde oppervlakken  

Deze zijn extreem ongevoelig en behouden hun perfecte uitstraling voor jaren.  

 

 

Protect en Shine (Gepoedercoat oppervlak) 
 

Beschrijving 

Voor het reinigen en verzorgen van gepoedercoate oppervlakken. 

Verwijdert vet, olie en fijnste vuildeeltjes. Reinigt, verzorgt en 

bewaart in één behandeling. 

Onze basisreiniger en conserveermiddel bezit PROTECT & SHINE 

En een speciale ontvetter met reinigingsmiddel.  

De basisreiniger en conserveermiddel beschermt langdurig tegen de 

weersinvloeden.  

De reiniger tast de oppervlakken niet aan en laat geen residu achter 

op afdichtingen en verbindingen. 

 

Verwerking 

Reinig eerst de oppervlakken met water en een neutraal 

schoonmaakmiddel.  

Op het vooraf gereinigde en droge oppervlak HALU PROTECT & SHINE onverdund aanbrengen met 

een zachte absorberende doek. uitwrijven en licht laten drogen. Dan met zachte poetsdoek doek na 

poetsen. 

 

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen, omdat deze de aluminium oppervlakken kunnen 

beschadigen. 

 

Inhoud 

500 ml is voldoende afhankelijk van de mate van vervuiling voor ongeveer 18 m2.  

Houdbaarheid: Minimaal 1 jaar in een gesloten container. 

 

Veiligheid 

Buiten bereik van kinderen bewaren.  

CONTACT MET DE HUID met veel water afspoelen 

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

Neem bij gebruik de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht 

Niet op verwarmde oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Niet gebruiken onder + 10 ° C.  

Voor oneigenlijk gebruik wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

 

• Goed schudden voor gebruik 

• Bewaren in een gesloten container 

• Beschermen tegen zonlicht 

• Zorg voor goede ventilatie op werkplekken 

 

 

 

Geanodiseerde profielen 

 
Beschrijving: 

Voor geanodiseerde aluminium oppervlakken bevelen wij onze 

ALU-POLISH aan. 

Door deze polish ondergaan de oppervlakken een behandeling 

om doffe plekken tegen te gaan. 

De glans wordt hersteld met deze zeer effectieve reiniger. 

Het conserverende effect voorkomt dat het in de lucht is 

Vuil wordt en zich afzet op het aluminium oppervlak. 

 

Verwerking 

Reinig eerst de oppervlakken met water en een neutraal schoonmaakmiddel.  

Veeg in de volgende stap het anodiseermiddel dun af met een zachte doek 

Vervolgens met een droge, zachte doek polijsten om een uniform, streepvrij oppervlak te verkrijgen. 

 

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen, omdat deze de aluminium oppervlakken kunnen 

beschadigen. 

 

 

Veiligheid 

Buiten bereik van kinderen bewaren.  

CONTACT MET DE HUID met veel water afspoelen 

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

Neem bij gebruik de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht 

Niet op verwarmde oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken 

Niet gebruiken onder + 10 ° C.  

Voor oneigenlijk gebruik wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Het product is vrij van PCB en PCP 

 

• Goed schudden voor gebruik 

• Bewaren in een gesloten container 

• Beschermen tegen zonlicht 

• Zorg voor goede ventilatie op werkplekken 

 

 

 

HALU kozijnen is een handelsnaam van Timmerbedrijf Har Puts B.V.        Tel: 0475 – 464 290 

www.halu-kozijnen.nl 


