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 Waarschuwingen Warnings 
   
 Volg afhankelijk van de gebruikte 

stoffen altijd de wetgeving op het 
gebied van 
arbeidsomstandigheden en milieu. 
Bewaar geen sproei-vloeistof in de 
flacon. 
De maximum temperatuur van de 
sproei-vloeistof is 30⁰C. 
Gebruik geen defecte of lekkende 
sprayers. 
Leeg de sprayer na gebruik en 
was de sprayer met schoon water. 
Spray geen corrosieve of 
ontvlambare vloeistoffen. 
Test de sprayer voorzichtig voor  
gebruik met de gewenste vloeistof: 
het aanbod van alle verschillende 
chemicaliën overstijgt de mogelijke 
garanties die wij voor de sprayer 
kunnen geven. 
 
 

Always observe the legislation for 
occupational health and safety and 
environment, relative to the agents 
used. 
Do not store sprayer liquid in the 
bottle. 
The maximum temperature of spray 
liquid is 30⁰C. 
Do not operate a sprayer that is 
faulty or leaking. 
Empty the sprayer after us and 

wash with clean water. 

Do not spray corrosive or 
inflammable liquids. 
The number of available chemical 
agents on the market goes beyond 
our possible guarantees and 
requires the user to carefully test 
the sprayer with the target agent 
before use. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
  
NIET GESCHIKT VOOR Gebruik niet met remvloeistoffen op glycol basis, organische zuren met een gering 

moleculair gewicht (bijv. mierenzuur, azijnzuur),chloorazijnzuur, chloorsulfonzuur, esters, 
aldehyden, ketonen,ethers, aminen, geconcentreerde oplossingen van natrium- en 
kaliumhydroxide, verfoplosmiddelen, ammoniak, methanol, cellosolve oplosmiddelen 
(zoals 2-ethoxyethanol), of oplosmiddelen die aceton of tolueen bevatten. 

  

NOT INTENDED FOR The sprayer is not intended for contact with glycol-based brake fluids, organic acids with 
small molecular mass (formic acid, concentrated acetic acid), chloroacetic acid, 
chlorosulfonic acid, esters, aldehydes, ketones, ethers, amines, concentrated solutions of 
sodium and potassium hydroxide, paint solvents, ammonia, methanol, Cellosolve type 
solvents (such as 2-ethoxyethanol), or nitro solvents which contain acetone and toluene. 

  

  

SPRAYER GEBRUIK Draai de trigger van de hals, vul de flacon en monteer de trigger weer op de flacon. De 
trigger sproeit zowel bij het inknijpen als bij het loslaten. De spuitmond kan worden 
verdraaid om fijner te vernevelen of juist een geconcentreerde straal te spuiten. 

  

SPRAYER OPERATION Unscrew the trigger from the bottle, fill the bottle and remount the trigger on the bottle. 
The trigger sprays when squeezing as well as when releasing. The nozzle can be 
tightened spray a finer mist or loosened to spray a more concentrated jet. 

  

  

ONDERHOUD Spoel de binnen- en buitenkant van de sprayer na gebruik met schoon water. Spray ook 
met schoon water om het spray-systeem te reinigen. 

  

MAINTENANCE After use, rinse the inside and outside of the sprayer with clean water. Alsp spray with 
clean water in order to rinse the spraying system. 

  

https://exive.eu/

