
Cleaner and Spotter 
Een professionele reiniger en vlekverwijderaar voor het verwijderen van vet en hardnekkige vlekken op 
droog te reinigen stoffen en tapijten

Voordelen & Eigenschappen

• Verwijdert hardnekkige vlekken (olie, vet, teer) – effectieve formule 

• Verwijdert hardnekkige vlekken (olie, vet, teer) – doeltreffende 

formule

• Droogt snel – bespaart tijd

• Vrij van thrichloorethaan – veilig in gebruik

• Speciale samenstelling – snel en eenvoudig te gebruiken

Art.nr. Product S/C Verpakking 

34691 Cleaner and Spotter SPC 500 ml spuitbus

Toepassing 

Cleaner and Spotter is een snelle, doeltreffende reiniger voor het verwijderen van hardnekkige vlekken.
Verwijdert vlekken op oliebasis zoals vet, voedingsresten, en in oplosmiddel oplosbare vlekken zoals teer, 
roestwering en kauwgom op tapijten, bekleding en vloerbedekking.

Instructies

1. Test eerst de kleurvastheid op een onopvallende plaats.
2. Gebruik een doek of stofzuiger om vuil van het te reinigen oppervlak te verwijderen.
3. Spuit op een afstand van 15 tot 20 cm van het oppervlak.
4. Met een cirkelvormige beweging vanaf de rand van de vlek naar het midden inwrijven. Dit voorkomt 

dat de vlek zich verspreidt.



Technische Informatie

Basis: Oplosmiddelreiniger

Uiterlijk / kleur: Transparant

Geur: Oplosmiddel

Specifieke dichtheid: 0.720  g/ml @ 25ºC

pH: Niet van toepassing

Verdunningsverhouding: Niet van toepassing

Oplosbaarheid in water: Niet van toepassing

Verwerkingstemperatuur: 10 tot 25ºC

VOS: 524 g/ml

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 34029090

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

VIB beschikbaar op 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.
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