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Laagspanning SPECIAAL

Shiny Solar
Oplossing voor het onderhoud van fotovoltaïsche panelen 
en zonnepanelen
Shiny Solar is een reinigingsmiddel voor het schoonmaken van fotovoltaische en zonnepanelen 
voor de eenvoudige verwijdering van vet, gekristalliseerde en kalkresten, stof, smog, uitwerp-
selen, enz.. Het geproduceerde vermogen van een fotovoltaïsch paneel kan tot 15% beperkt 
worden in het geval van niet al te vieze delen en kan in het geval van erg vuile delen zelfs tot 
25% beperkt worden. Dankzij het gebruik van Shiny Solar kunt u uw installatie in perfecte staat 
houden. Zeer efficiënt en zeer gebruiksvriendelijk, zonder houdbaarheidsdatum. We raden u aan 
om het product 2-3 maal/jaar op middelmatig vuile zones toe te passen, teneinde uw installatie 
in perfecte staat te houden. Het ontvettingsmiddel en het antistatische beschermingsmiddel in 
het product garanderen ook optimale resultaten als u met hard water (meer dan 30°f) afspoelt. 
Snelle toepassing: de behandeling van een 6 kW installatie (gelijk aan een oppervlak van on-
geveer 50 m2) neemt dankzij het ontvetten, reinigen en de toepassing van het antistatische 
beschermingsmiddel in een elke passage slechts 20 minuten in beslag. Shiny Solar schaadt de 
componenten van het paneel, het aluminium lijst, de pakkingen en het beschermende glas niet. 
Met een enkele verpakking Shiny Solar kunt u een geïnstalleerd vermogen aan fotovoltaïsche 
panelen van 10 tot 15 kW, gelijk aan een oppervlak van 80-120 m2, behandelen. In de tabel met 
gegevens voor het bestellen van het product zijn de vermogens en oppervlakken die met de 
verschillende verpakkingen behandeld kunnen worden aangegeven.

•  Voor het eenvoudig verwijderen van vet, gekristalliseerde en 
kalkresten, stof, smog, uitwerpselen, enz.

• Bevat een antistatisch beschermingsmiddel.

Toepassingsvoorbeelden

Breng het product gelijkmatig 
aan op het fotovoltaïsche 
of zonnepaneel of op het 
oppervlak dat schoongemaakt 
en beschermd moet worden.

Laat het product afhankelijk 
van het vuil een aantal minuten 
inwerken en behandel het 
oppervlak vervolgens met een 
doek of een zachte en niet 
schurende spons die u met een 
beetje water bevochtigd heeft.

Spoel af met water of verwijder 
het product met papier. 
Herhaal de handeling in het 
geval van ernstig bevuilde 
oppervlakken.

Inhoud Efficiëntie - behandeld oppervlak per verpakking
Product product Vermogen (KW) Oppervlak (m2)

Shiny Solar 750 ml 10 - 15 80 - 120

Shiny Solar 5 5 lt 70 - 100 530 - 800

Shiny Solar 1000 1000 lt 14.000 - 20.000 106.000 - 160.000

Shiny Brush SB4 Brush Microfiber

Voordelen

De 750 ml en 5 l verpakkingen worden 
samen een professionele spuit met verstelbare 
sproeikop die afhankelijk van het gebruik 
op besproeiing of een straal met een max. 
overbrugbare afstand van 3 m afgesteld 
kan worden.

Voor de correcte toepassing van het product 
in moeilijk bereikbare zones is een microfiber 
borstel op een telescopische arm voor 
een overbrugbare afstand van maximaal 
4 m verkrijgbaar.

ABSOLUUT NOODZAKELIJK

Shiny Brush 
SB4
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