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Product 
Seal-it® 740 DISINFECTANT is een oppervlaktereiniger voor alle ondergronden welke niet 
gevoelig zijn voor water en alcohol. 
 

Toepassingen 
• Speciaal ontwikkeld voor desinfecteren van diverse ondergronden. 
• De oppervlaktereiniger doodt ziektekiemen en bacteriën op een effectieve en snelle 

manier.  
 

Eigenschappen 
• Eenvoudig aan te brengen op doek of oppervlakte. 
• Snelle verdamping. 
• Deze desinfecterende reiniger is een ontsmettingsmiddel wat zonder enige toevoeging 

direct aangebracht kan worden. 
 

Standaard assortiment 
Kleur 12 x 500ml bus 
n.v.t. SI-740-0000-500 

 
Overige verpakking op aanvraag. 
 

Technische productgegevens 
Basis ETHANOL  
Geur neutraal 
Ph neutraal 

 

Houdbaarheid 
In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en +25°C, maximaal 
12 maanden houdbaar, na productiedatum. 
 

Beperkingen & aanbevelingen 
Ongeschikt voor ondergronden welke gevoelig zijn voor water en/of alcohol.  
Aerosol niet opslaan bij temperaturen boven +50°C, dichtbij warmtebronnen of in direct 
zonlicht. 
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Veiligheid & gezondheid 
Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. Irriteert de ogen. Bij aanraking met de ogen 
onmiddellijk met water spoelen. Verwijderd houden van warmtebronnen, hete oppervlakken, 
vonken, vlammen en andere ontstekingsbronnen. Rook niet tijdens het aanbrengen. Alleen 
gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Buiten het bereik van kinderen houden. Houd de 
verpakking goed afgesloten. Het gebruik van veiligheidshandschoenen wordt aanbevolen. 
Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor meer informatie. 
 

Garantie & aansprakelijkheid 
Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in 
overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan 
hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper 
aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze 
testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is 
de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product 
voor de toepassing geschikt is. 


