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1. Inleiding ALEXSEAL® Premium Geconcentreerd Reinigingsmiddel (Premium Wash Down Concentrate) is 
een biologisch afbreekbaar Reinigingsmiddel dat speciaal is ontworpen voor het reinigen van 
ALEXSEAL® deklagen. Het is PH neutraal; er zitten geen schuurmiddelen in en het spoelt 
gemakkelijk af waardoor de droogtijd afneemt. ALEXSEAL® Premium Geconcentreerd 
Reinigingsmiddel (Premium Wash Down Concentrate) is voor het mariene milieu ontworpen en 
voldoet aan alle milieueisen voor mariene reinigingsmiddelen. 
 

2. Toepassing ALEXSEAL® Premium Geconcentreerd Reinigingsmiddel (Premium Wash Down Concentrate) 
kan worden gebruikt op ALEXSEAL® deklagen om een goed gereinigd oppervlak te verkrijgen.  
 

3. Kleur Donker blauw, een licht viskeuze vloeistof 
 

4. Dekking N.v.t. 
 

5. Voorbehandeling 
ondergrond 

Voordat het oppervlak met het ALEXSEAL® Premium Reinigingsmiddel wordt gewassen moet 
het oppervlak grondig worden afgespoeld met schoon vers/gefilterd water. 
 

6. Handelsnamen Basismateriaal A5005 ALEXSEAL® Premium Geconcentreerd Reinigingsmiddel 
(Premium Wash Down Concentrate) 
 

7. Mengverhouding 30 ml (1 ounce) ALEXSEAL® Premium Geconcentreerd Reinigingsmiddel (Premium Wash 
Down Concentrate) per 3,8 liter (1 gallon) water. 
 

8. Aanbrengen 
Gebruik een zachte katoenen 
handdoek:  

1. Spoel voor het reinigen het oppervlak zorgvuldig af met water. Het gebruik van gefilterd 
water wordt hiervoor aanbevolen. 

 
2. Voeg 30 ml (1 ounce) ALEXSEAL® Premium Geconcentreerd Reinigingsmiddel 

(Premium Wash Down Concentrate) toe aan 3,8 liter (1 gallon) water. 
 
3. Gebruik voor het reinigen alleen zachte was-wanten en borstels die speciaal zijn 

ontworpen voor het wassen van geschilderde oppervlakken. Zorg dat het oppervlak nat 
blijft na het eerste keer afspoelen. Voorkom dat het oppervlak opdroogt voordat het voor 
de laatste keer wordt afgespoeld. Was slechts kleine delen van grote oppervlakken 
tegelijk, om ervoor te zorgen dat de ondergrond nat blijft. Gebruik ALEXSEAL® Premium 
Geconcentreerd Reinigingsmiddel (Premium Wash Down Concentrate) niet in de 
brandende zon. 

 
4.  Spoel het oppervlak grondig af na het wassen. 
 
5. Droog wanneer mogelijk het oppervlak steeds met een goede kwaliteit handdoek, zeemleer 

en/of trekker af om watervlekken te voorkomen. Dat helpt watervlekken te voorkomen.  
 
OPMERKING: 
Spoelen het verfoppervlak met schoon zoet water af telkens wanneer de boot wordt gebruikt 
om zout en vuil te verwijderen. Een waterontharder kan nodig zijn om hard watervlekken te 
verwijderen. Een opeenhoping van hard watervlekken kan worden verward met het vroegtijdig 
mat worden van verf. Een omgekeerde osmose watervoorziening kan ook gebruikt worden 
om watervlekken te minimaliseren. 
 
Als waterdruppels aan de lucht kunnen opdrogen, verdampt het water en dat laat een residu 
achter op de lak. Als deze resten niet worden verwijderd kunnen ze geleidelijk de lak 
beschadigen. Als zich watervlekken voordoen, kunnen deze worden verwijderd met 
ALEXSEAL® Premium Polymeer Sealer.  
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Moeilijk te verwijderen vlekken kunnen een hogere concentratie ALEXSEAL® Premium 
Geconcentreerd Reinigingsmiddel (Premium Wash Down Concentrate) vereisen. Hoge 
concentraties vereisen grotere hoeveelheden spoelwater. Voor sommige vlekken kan het 
nodig zijn ALEXSEAL® Premium Geconcentreerd Reinigingsmiddel (Premium Wash Down 
Concentrate) onverdund te gebruiken. 

 
9. Opslag en de 

Houdbaarheid 
Niet laten bevriezen. 
Indien de oorspronkelijke ongeopende verpakking ALEXSEAL® Premium Geconcentreerd 
Reinigingsmiddel (Premium Wash Down Concentrate) wordt opgeslagen op een koele en 
droge plaats heeft het product een houdbaarheid van 24 maanden.  
 

10. Verpakking A5005 ALEXSEAL® Premium Geconcentreerd Reinigingsmiddel 
(Premium Wash Down Concentrate) 

1 QT & 1,25 Gal 

 Men kan de 0.95 liter (1 Qt) kan navullen uit de grote 4,7 liter (1,25 gal) container: 
 
Open de dop en druk de klep aan de binnenzijde van de hals naar binnen (afbeelding 1). U kunt 
hiervoor een stift of schroevendraaier gebruiken. Duw de klep naar binnen totdat deze vastklikt 
en in die positie blijft zitten (afbeelding 2). Nu kunt u de kan met nieuwe ALEXSEAL® Premium 
Geconcentreerd Reinigingsmiddel (Premium Wash Down Concentrate) navullen. Door het 
sluiten van de dop gaat de klep weer dicht en kunt u de kan als voorheen gebruiken. 
 
 

 

 
Afbeelding 1 

 
Afbeelding 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAARSCHUWING: Buiten bereik van kinderen bewaren, vermijd contact met de ogen. Als het in de ogen komt, spoel dan de 

ogen met veel water. 
 
EERSTE HULP: Medische hulp inschakelen indien ingeslikt. 


