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Spray Reiniger

Gebruiksklare reiniger voor een mooie en afgewerkte reiniging van meubilair

Bijzondere voordelen

- Droogt streeploos op 
- Reinigt ook zware aanslag zoals: nicotineroet en vet 
- Verwijderd vuil- en vinger tasten 
- Veilig te gebruiken bij voedsel 
- Vrij van alcoholen en parfums 
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Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
Spray reiniger is een reiniger voor het snel en streeploos reinigen 
van alle wasbare oppervlakken zoals tafels, bureaus, spiegels, 
seperatie glas, alle kunststoffen, chroom etc. Spray reiniger 
verwijdert aangekleefd vuil en vinger tasten. Spray reiniger droogt 
streeploos op. het product is on geparfumeerd dus ook geschikt 
voor gebruik in de omgeving van voedingsmiddelen. Spray reiniger 
reinigt ook zware aanslag zoals nicotine, roet, en vet. ook is er geen 
nabehandeling nodig. 

Gebruikersaanwijzing 
1. Spray het te reinigen oppervlakte in, laat het even inwerken en  

daarna met een schone interieur of poetsdoek afnemen. 

Aandachtspunten: 
- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen 

ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch 
resultaat te beoordelen.

Bijzondere voordelen: 
- Veilig te gebruiken bij voedsel. 
- Reinigt ook zware aanslag als: nicotine, roet en vet. 
- Verwijdert aangekleefd vuil en vinger tasten. 
- Droogt streeploos op. 
- Vrij van alcoholen en parfums.

Eigenschappen:
Fysische eigenschappen:  Vloeistof 
Kleur:    Blauw 
Reuk:    Fris 
PH:    8 
Afbreekbaarheid:   100% Biologisch afbreekbaar  

Emballage en bedrijfsafval: 
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke 
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende 
plaatselijke verordeningen.  
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het 
geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de 
producten zijn voor risico van de gebruiker.  
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Veiligheidsinformatie 
Reinigingspasta Soft is niet niet ingedeeld conform Verordering (EG) 
nr. 1272/2008 (CLP). Het dragen van PBM’s wordt echter ten allen 
tijden geadviseerd. Raadpleeg hiervoor het MSDS blad.


