
Soft Surface Cleaner
Een zeer veelzijdige, niet-agressieve industriële oplosmiddelreiniger

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

86485 Soft Surface Cleaner SSC 500 ml spuitbus
85709 Soft Surface Cleaner SSC1 1 liter bus  
85617 Soft Surface Cleaner SSC10 10 l bus 
86613 Soft Surface Cleaner SSC25 25 l bus
34415 Soft Surface Cleaner SSC200 200 l vat

Voordelen en Eigenschappen

• Uitzonderlijk veelzijdig – reinigt en ontvet, kan gebruikt 
worden op de meeste materialen, de meeste kunststoffen 
inbegrepen

• Reinigt het oppervlak grondig – verwijdert vet, lijm, 
fluxresidu, hars, nicotine en uitgehard siliconen 
afdichtingsmiddel

• Verdampt snel – laat geen film- of productresten achter
• Hoog penetratievermogen – verwijdert gemakkelijk vuil op 

moeilijk bereikbare plaatsen
• Bevat geen 1,1,1-trichloorethaan, xyleen, aceton of 

methanol – veilig in gebruik
• NSF K1-gecertificeerd – voor toepassingen in de 

voedings-, drank- en farmaceutische industrie

Toepassing

Soft Surface Cleaner is een krachtig, snelwerkend oplosmiddel dat vuil, vet en olie oplost zonder gevoelige 
oppervlakken te beschadigen. Het kan gebruikt worden op metaal, aluminium, hout, cement, de meeste 
kunststoffen, plexiglas, machines, apparatuur, gereedschappen, motoren, kettingen, keramische tegels, en 
de meeste gespoten oppervlakken.

Spuit onder elke hoek, ook ondersteboven. Ideaal voor het behandelen van oppervlakken vóór het 
aanbrengen van verf, verlijmings- en afdichtingsmiddelen, epoxyhars, en het verwijderen van fluxresten, 
harsen, nicotine en uitgeharde siliconenkit. 

Instructies

1. Breng het product ruim aan op het te reinigen oppervlak.
2. Laat inwerken.
3. Veeg het oppervlak af met een zuivere, droge doek.
4. Herhaal indien nodig.

NB: Bij gebruik op apparatuur dat teruggebracht wordt naar een voedselverwerkingsruimte moet het product eerst 
volledig worden afgewassen met een toegestane detergent en worden gespoeld met drinkwater voordat het naar 
de verwerkingsruimte terugkeert. Raadpleeg de details van de NSF-registratiecategorie K1 in de technische 
informatie op de keerzijde.



Technische informatie

Basis: Oplosmiddel

Consistentie: Vloeistof 

Kleur: Transparant

Geur: Oplosmiddelgeur

Soortelijk gewicht: 0.74 g/ml 

0.76 g/ml (86613, 34415)

Oplosbaarheid in water: Niet mengbaar of moeilijk te mengen

Verdamping: < 3 minuten afhankelijk van de laagdikte, vochtigheid en temperatuur

Vlampunt: 21 °C 

Verwerkingstemp.: 5 °C tot 25 °C

10 °C tot 35 °C (86485)

VOS: 699 g/l (86485), 762 g/l (85709), 751 g/l (86613, 34415)

Houdbaarheid: 36 maanden (86485) – 30 maanden (85709) – 24 maanden (85617, 86613, 34415)

Douanetariefcode: 3814 00 90 (86485, 85709, 85617, 86613)

3402 49 00 (34415) 

REV: 5/12/2022

NSF-certificering: 86485: NSF-nummer 153122 Categorie K1
86613: NSF-nummer 155970 Categorie K1
34415: NSF-nummer 149836 Categorie K1

Op basis van de NSF-certificering categorie K1: het reinigingsmiddel is aanvaardbaar voor 
gebruik als reiniger en ontvetter in niet-voedselverwerkingszones (K1), om olie, wax, 
harshoudende materialen of andere substanties te verwijderen die niet met zure of 
alkalische reinigingsmiddelen verwijderbaar zijn. 
Het gebruik is beperkt tot non-processing zones, waar er geen mogelijkheid bestaat dat 
oplosmiddeldampen kunnen doordringen tot in de voedselverwerkingszones. 
Voedselverwerkingsapparatuur of behandelde gebruiksvoorwerpen dienen te worden 
gereinigd met een toegestane detergent en grondig te worden nagespoeld met drinkwater 
voordat men de apparatuur terug opstelt in de ruimte waar voeding wordt verwerkt. 

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

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 BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV 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 BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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