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Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder 
trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten 
en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de 
verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook 
aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten 
aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. 
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Characteristics: 
  
Base Organic solution of polysilanes 

Colour Transparent 

Consistency Liquid 

Density 0,80 g/mL 

Viscosity Extremely low (ca. 1 mPa.s) 

Conventional solids content (EN 827)  97% 

Application temperature 15 to 30°C 

Drying time (at 20°C) 30 to 60 sec 
 
Product:  
Carbond 955 DG Cleaner/Activator is an organic 
solution of polysilanes. 
  
Application area’s:  
Cleaning agent and adhesion promoter for 
windscreens. 
 
Packaging:  
Color: transparent 
Packaging: bottle of 30mL 
 
Shelf Life: 
12 months in unopened bottle in a dry and cool 
storage area at temperatures of between +5°C and 
+25°C. 
 
Substrates:  
Safe on glass, glazed surfaces such as faïence and 
ceramic tiles. 
 

Application:  
Shake the bottle before use. 
Application method: surfaces must be dry. Apply 
the product with a clean cloth. Close the bottle 
immediately after use. After drying, wipe with 
another clean and dry cloth. After (minimum) 10 
min, apply Carbond 955 Primer according to 
instructions of the technical data sheet. 
Application temperature: max +30°C 
 
Safety Measures:    
 
• Ensure application in a well ventilated area 
• Wear gloves and safety goggle 
• If in contact with the skin, wash with water and 

soap. 
 
Remarks: 
If Carbond DG Cleaner/Activator gets cloudy, do 
not use anymore

 


