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Volledige set – geen verdere 
accessoires nodig!

bevat:

Geconcentreerde SDR-reiniger  
(250 ml)

Microvezeldoek   
(40 x 40 cm)

voor optimale reiniging 

Doe het concentraat met schoon 
water in de lege plastic hoes.

ZELFREINIGEND

OPLOSMIDDELVRIJ

TAST HET MATERIAAL NIET AAN

Gebruiksaanwijzing 
op de achterzijde

9 120041 426766

Plaats de geluidsdemper in de reini-
gingsoplossing en laat deze inwerken.

Spoel de geluidsdemper goed uit  
met schoon water.

1.

2.

3.



Reinigingsset voor geluidsdempers

De Fluna reinigingsset voor geluidsdempers verwijdert snel en efficiënt vuil, verbran-
dingsresten en kruitresten van geluidsdempers. De reiniging gaat automatisch door in-
weken, of met behulp van de geïmpregneerde, meegeleverde doek.

KENMERKEN: 

• zelfreinigend 
• oplosmiddelvrij 
• tast het materiaal niet aan

GEBRUIKSAANWIJZING:

1.  Doe de helft van het concentraat uit de fles in de lege pvc-hoes en verdun het concen-
traat met water in een verhouding van 1:3. Dit levert 500 ml reinigingsvloeistof op. De 
volledige inhoud van de fles is voldoende voor 1 liter reinigingsoplossing. Dat is voldoen-
de voor 2 schoonmaakbeurten.

2.  Demonteer de geluidsdemper indien mogelijk en plaats hem in de hoes met reinigingsvlo-
eistof. Geluidsdempers die niet kunnen worden gedemonteerd, kunnen in hun geheel in 
de reiniger worden geplaatst en gevuld. Afhankelijk van de vervuilingsgraad bedraagt de 
inwerktijd 2 tot 8 uur. De reiniging volgt automatisch en kan door schudden worden on-
dersteund. Door de werking ontstaat er een zwarte verkleuring van de reinigingsvloeistof.

3.  Spoel na de reiniging de geluidsdemper goed uit met schoon water. Door te schudden en 
te kloppen kunnen er nog meer vuilresten loslaten. 

4.  Laat de geluidsdemper daarna goed drogen voordat u deze weer in elkaar zet. Controleer 
voor gebruik of de reinigingsvloeistof het materiaal aantast!

www.guncoating.at


