
Kent Multi-Cleaner is  

een biologisch afbreekbare reiniger op basis 

van water en kan gebruikt worden op een 

groot aantal oppervlakken, variërend van 

textiel tot bumpers in kunststof. Het dringt 

snel in en verwijdert roet en vuil. 

 

Part Nº: 80260 Multi Cleaner 1L 

Part Nº: 80261 Multi Cleaner 5L 

Eigenschappen & Voordelen 
• Snelle werking 

• Economisch – kan verdund worden 4 delen water en 1 deel Multi Cleaner voor licht verontreinigde 

  oppervlakken. 

• Reinigt glasvezels. 

• Beschadigt geen gelakte oppervlakken. 

• Gemakkelijk te gebruiken – verstuif op een doek of reinig met water. 

Toepassingen  

 
Multi-Cleaner is ideaal voor het hernieuwen 

van stoffen, hemelbekleding, kunststoffen, 

rubberen matten en alle harde oppervlakken. 

Verwijdert remstof uit lichtmetalen velgen, 

nicotine van de hemelbekleding, lekkage van 

diesel op beton, en helpt bij het verwijderen 

van boenwas en polish op geweven kunststof 

onderdelen. 

Instructies 

 
1 Reinig het oppervlak en schuur 

ingebakken vuil weg met een borstel. 

2 Reinig met water en droog met een 

zuivere doek of laat drogen. 

3 Verdunnen van 1 deel Multi-Cleaner 

met 4 delen water is aanbevolen voor 

stoffen en  licht verontreinigde 

oppervlakken. 

Hints & Tips 
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Technische Informatie 

Aanverwante 

Producten 

Marketsegmenten 

Primair Secondair 

Veiligheids & Gezondheidsinformatie 

Acrysol, Cleaner & Spotter (SFC), Heavy Duty Stain Remover, 2 ply Wiper Roll  

 

 

 

Dit product is niet onderworpen aan de identificatievoorschriften uit hoofde van 

EG-richtlijnen en  

de verordening inzake gevaarlijke stoffen . 

 

Veiligheids-& Gezondheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en voor 

professioneel gebruik. 

 

 

Part Nº: 80260 – 80261 

Part Code KMC 

Omschrijving: Kent Multi Cleaner 

Houdbaarheid: 36 maanden 

Verpakking: 1L, 5L 

Consistentie: Liquid 

Basisbestanddelen: Mengsel van reinigingsmiddelen 

Oplosbaarheid in water: Volledig oplosbaar 

Kleur: Helder 

Geur: Gering 

VOS: 50g/L 

Douanecode: 3402 13 00 

Verpakking: 1 

MSDS: Ja 

Gevareninfo: nee 

Verdunnen: 4 delen water en 1 deel  

 KMC 

MULTI CLEANER 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie. 

KENT Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. handelen 

onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 

producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 

richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   

KENT Belux sprl/bvba 

Rue Emile Francqui, 4 

1435 Mont-Saint-Guibert 

BTW: BE 0414.239.587 

KENT Nederland B.V 

Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 

BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

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 B.V.  Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

•Tel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369 


