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MULTI CLEAN ACTIVE FOAM 
MULTI-SCHUIM REINIGER 
 
 
OMSCHRIJVING 
Uiterst doeltreffende actieve reiniger voor ruiten en alle gladde oppervlakken. Het 
schuim hecht zich aan het vuil en zorgt voor een grondige en streepvrije reiniging. 
 
 
VOORDELEN 
• Reinigt en ontvet een variatie aan oppervlaktes en materialen. 
• Laat geen restanten na. 
• Droogt zeer snel. 
• Bevat geen schuurmiddelen, is onschadelijk voor het oppervlak. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
• Snel en doeltreffend reinigen van gepolierde, gechromeerde, geschilderde en 

plastiek oppervlaktes, zoals wielen, zetels en bekleding. 
• Verwijdert vet, vuil, lichte harsen. 
• Verwijdert nicotine. 
• Verwijdert schoenzoolafdrukken. 
• Verwijdert insectenuitwerpselen, alsook restanten van dode insecten. 
 
 
TOEPASSING 
Kan veilig op de meeste oppervlakken worden gebruikt: kunststof, textiel, tapijt, vinyl, canvas, formica, lak, metaal, 
hout, chroom, aluminium, steen, beton, tegels, zetelbekleding, polyester, plexi, rubber,... Voor het verwijderen van 
de meeste soorten vervuilingen: vet, olie, teer, nicotine, dieselaanslag, insectenspatten, aanklevend stof, 
schoensmeer, potloodstrepen,… 
 
Ideaal voor het reinigen en ontvetten van bureauruimte, keuken- en badkamermeubilair, tegels, wasbakken in 
roestvrij staal en aluminium, badkuipen, verlichting, gelakte en geëmailleerde oppervlaktes, lederen en 
imitatielederen zetels, computermateriaal: van toetsenborden tot schermen, porselein, spiegels en tapijten,… 
 
Schudden vòòr gebruik. Oppervlakte inspuiten en even laten inwerken. Opnemen met een droge doek.  
Product op waterbasis, vermijd direct contact met elektrische en elektronische onderdelen. 
Houd de spuitbus op 20 – 30 cm van het toegepaste oppervlak. 
 
 
KARAKTERISTIEKEN  VERPAKKING  
Vorm: Liquid 500 ml spuitbus (12 x 500 ml karton) 
pH-waarde bij 20°C: 10 
Smeltpunt/smeltbereik:  Niet bepaald. 
Kookpunt/kookpuntbereik:  0 °C 
Vlampunt:  -60 °C 
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar. 
Ontstekingstemperatuur:  240 °C 
Ontbindingstemperatuur:  Niet bepaald. 
Dampspanning bij 20°C:  4 Bar 
Dichtheid bij 20°C:  0,96 g/cm³ 
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met 
Water:  Niet resp. gering mengbaar. 


