
Rotaclean
Rotaclean is een unieke reiniger op waterbasis die geschikt is voor een breed aanbod aan oppervlakken 
gaande van textiel tot kunststoffen. Het dringt snel door en verwijdert vuil

Art.nr. Product Verpakking

34221 Rotaclean Fles 1 l
34222 Rotaclean Vat 5 l

Voordelen & Eigenschappen

• Kan worden verdund met water 4:1 voor licht vervuilde 
oppervlakken – zuinig in gebruik

• Sproei en spoel af met water – gemakkelijk te gebruiken, 
bespaart tijd en moeite

• Penetreert door stof en vuil – reinigt als nieuw

Toepassing

KENT Rotaclean is geschikt voor een breed aanbod aan oppervlakken zoals de meeste kunststoffen, hout,
metaal, tapijten, doek, geverniste en geverfde oppervlakken. Rotaclean is een reiniger op waterbasis die
onmiddellijk diep doordringt in de vuile ondergrond en onmiddellijk schoonmaakt. Het is geschikt voor het
verwijderen van vet, nicotine, vingerafdrukken en lijmresten.
KENT Rotaclean is ideaal voor gebruik in de volgende industriële omgevingen – kantoren, fabrieken, scholen,
ziekenhuizen en restaurants.

Instructies

1. Spuit op het te reinigen oppervlak schoon en maak ingebakken vuil los met een borstel.
2. Afspoelen met water en drogen met een schone doek of gewoon laten opdrogen.
3. Een verdunning van 1 deel Rotaclean met 4 delen water wordt aanbevolen voor stoffen en minder zwaar 
bevuilde oppervlakken.

NB: Niet gebruiken op leder, glas of hete oppervlakken. Als Rotaclean per ongeluk wordt aangebracht op glas, 
onmiddellijk afwassen met water (indien men het glas laat drogen, zal Rotaclean het glas aantasten).



Technische gegevens

Basis: Reiniger op basis van water

Consistentie: Vloeistof

Geur: Licht glycol

Kleur: Helder

Houdbaarheid: 36 maanden (23ºC)

Douanetariefcode: 34029010

VOS: 0 g/l

Soortelijk gewicht: 1,03 g/ml

Toepassingstemperatuur:+10°C tot 35°C
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

