
Chloorvrije, sneldrogende 
hogedrukreiniger.  

Part Nº: 84026      spuitbus 750ml 

DS524 

 Kenmerken & voordelen  

UNIVERSAL PARTS CLEANER 

Toepassingen 
 
Universal Parts cleaner is bedoeld voor het grondig reinigen en 
ontvetten van oppervlakken. Volledig schone oppervlakken vrij 
van elke verontreiniging is het resultaat. Ideaal vóór 
verlijmingswerkzaamheden of schilderwerk.  
 
Voor het plaatselijk verwijderen van oliën en andere 
verontreinigende middelen op specifieke plekken, voorafgaand 
aan het opsporen van lekken. 
 
Niet schadelijk voor de meeste oppervlakken, krachtige 
reinigende werking zonder beschadigend effect.   

Instructies 
 
1. Verwijder overtollig vuil. 
2. Schud goed vóór gebruik. 
3. Verstuif het product rijkelijk op de 

onderdelen, laat inwerken en 
veeg af met een schone doek. 

Tips & trucs 
Het is raadzaam om eerst een test te doen op een niet zichtbare plek als u er 
niet zeker van bent of Universal Parts cleaner wel compatibel is voor het 
reinigen van bepaalde kunststoffen. 

Puur oplosmiddel – laat geen olieresten achter, geurt niet. 
Veelzijdig oplosmiddel, verwijdert: natte verbindingen, was, vet, lijm en silicone. 
Werkt zeer snel, tijdsbesparend 
Hogedrukspray, verwijdert vuil en stof van wrijvingsoppervlakken. 
Bevat geen tetrachloorkoolstoffen, niet gevaarlijk voor gebruiker. Tast rubber en synthetische 
componenten niet aan.  
360° spuitwerking, spuit en reinigt in alle richtingen.   



Technische gegevens 

Bijbehorende 
producten 

Markt-  

segmenten  

Secundair Primair 

Tapes, Sealers, Coatings, Acrysol, Soft Surface cleaner, wiper rolls 

Part Nº: 84026 10 

Beschrijving: 750 ml spuitbus 

Houdbaarheid: 30 maanden 

VOS: 744g/l 

Opslagcode:                    UPC 

Douanetariefcode: 3405 3000 

MSDS: ja 

Consistentie: Heldere vloeistof met lage viscositeit 

Geur: solvent 

Temperatuurbereik: -20ºC tot +35ºC 

Oplosbaarheid in water: Nee 

Specifieke zwaartekracht: 0.773 g/ml 

Veiligheids- en gezondheidsinformatie: 
Consulteer het veiligheidsinformatieblad 

Beschikbaar via onze website:  84026 

 

Of op aanvraag verkrijgbaar voor professionals  

UNIVERSAL PARTS CLEANER 

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 

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 

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. 

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 

 

http://www.kenteurope.com/pdf.php?file=wp-content/uploads/sds/fr/84026
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