
Een hoogwaardig oplosmiddel voor het reinigen, smeren en beschermen van verschillende elektrische componenten.

Voordelen & Eigenschappen

• Reiniger, smeermiddel en beschermer in één –
minder voorraad

• Smeert terwijl het reinigt – vergemakkelijkt de 
beweging van contacten, relaisarmaturen en andere 
elektrische onderdelen

• Lost geoxideerde lagen op, oliën, vuil, en stofdeeltje –
bespaart tijd en verbetert de werking van de 
elektrische componenten

• Laat een beschermende film na – voorkomt oxidatie 
en vocht die elektrische storingen kunnen 
veroorzaken

Toepassingen

Electric Cleaner 2 is een elektrische reiniger op basis van solventen die snel olie, vuil en stof op elektrische 
contacten oplost, zodat deze geen schade kunnen veroorzaken aan kunststof en nylon onderdelen. Het 
product wordt gespoten op de te behandelen plaats, de reiniger doet zijn werk vooraleer het oplosmiddel 
verdampt en een lichte film nagelaten wordt.

Speciale plaatsen om dit te gebruiken zijn contacten en elektrische contactdozen die zich vooral bevinden 
onder de motorkap en vooral op plaatsen die blootgesteld zijn aan water, regen, smeer of olie zoals bij 
sommige elektrische panelen.

Andere toepassingsgebieden zijn ook motorfietsen, vuilniswagens en andere voertuigen met zichtbare 
schakelapparatuur.

Instructies

1. Goed schudden vóór gebruik.
2. SCHAKEL STROOMTOEVOER UIT.
3. Spuit zuinig op het te reinigen gedeelte.
4. Laat rusten gedurende 2 tot 3 minuten.
5. Droog indien nodig met een luchtblazer.
6. Schakel terug aan de stroomtoevoer.

Electric Cleaner 2

Art.nr. Product S/C Verpakking

34621 Electric Cleaner 2 SE2 500 ml spuitbus



Technische Informatie

Grondstof: Solvent mixture

Kleur: Transparent

Geur: Als oplosmiddel

Soortelijk gewicht: 0.685 g/ml

pH: Niet toepasbaar

Verdunningsverhouding: Niet toepasbaar

Oplosbaarheid in water: niet mengbaar

Toepassingstemperatuur: 10 – 25OC

VOS: 604 g/ml

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanecode: 3403 9900

Rev: 24.01.2019

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP 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 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
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