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Toepassing:

Reaxyl® Rago brengt de originele kleur van verweerde lakken van raam- en 
deurkaders, kozijnen terug.
Reaxyl® Rago verwijdert oppervlakkige krassen.
Reaxyl® Rago is bedoeld voor UV-aangetaste en licht bekraste lakken, niet 
gebruiken bij goed onderhouden of nieuwe lakken.  
Er is geen eindlaag nodig.
Reaxyl® Rago is siliconenvrij.

Verbruik
Met een verpakking van 500 gr. doe je 20 – 100 Lm raamkader, afhankelijk 
van de ondergrond.

REAXYL® Rago™

Reinig de raamkader eerst met Reaxyl® Natri-1216
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Gebruiksaanwijzing

Plaats eerst een testvlak op een niet opvallende locatie.
Reinig vooraf de aangetaste en UV-verweerde raamkaders met Reaxyl® 
Natri-1216, naspoelen en laten drogen.
Reaxyl® Rago goed omroeren, dun en gelijkmatig aanbrengen met een 
schone poetsdoek. De aangetaste vlakken oppoetsen tot de doffe aanslag 
of kleine krasjes verdwenen zijn. Hoe harder je poetst hoe meer glans je 
krijgt. Met een zuivere doek nawrijven. 
Niet gebruiken op rubber en niet gladde kunststofdelen.  
Behandel steeds het volledige kozijn rondom.  
Draag beschermende handschoenen.

Fysische toestand :    Viskeuze vloeistof
Kleur :     Beige
Geur :     Koolwaterstoffen en ammonia
pH :     7,5 – 9,5
Oplosbaarheid in water :   Onoplosbaar
          in vet :   Niet bekend
Verdelingscoëfficiënt (octanol/water) :  Niet bekend
Kookpunt/kooktraject :   > 100°C
Vlampunt :    48°C (PMcc)
Zelfontstekingstemperatuur :   Niet van toepassing
Vriespunt/vriestraject :   < 0°C
Explosieve eigenschappen :   Niet van toepassing
Oxiderende eigenschappen :   Niet van toepassing
Ontledingstemperatuur :   Niet van toepassing
Viscositeit (40oC) :    > 15.000 cSt (Brookfiled)
Dampspanning (25°C) :   Niet bekend
Relatieve dichtheid (20°C) :   1,1 kg/l
Verdampingssnelheid :   Niet bekend (n-butylacetaat = 1) 
Stockage:    ca. 12 maanden, droog, vorstvrij 
    en niet langdurig boven + 30 °C bewaren.
Verpakking:    500 gr

Technische gegevens
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resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig.  Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw 
doelstelling.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn 
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naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.

Cruysberghs Chemical bvba
Heppensesteenweg 56
3945 Ham - Belgium
Tel: +32 11 72 71 66
Fax: +32 11 72 71 51
E-mail: info@cruysberghs.be
Website: www.cruysberghs.be

Oplossingen
voor al uw bouwproblemen

versie 1.0.1 - Kijk op de website voor de laatste update van deze brochure.

®

www.cruysberghs.be
www.cruysberghs.be

