
New All Purpose Foam Cleaner

Art.nr. Product S/C Verpakking

84909 New All Purpose Foam Cleaner                   NAPFC 750 ml spuitbus
85964 New All Purpose Foam Cleaner                   NAPFC 500 500 ml spuitbus

Voordelen & Eigenschappen

• Spuitbus – snel drogend en zuinig in gebruik
• NSF C1-categorie – geschikt voor toepassingen in 

voedselverwerkende, dranken- en 
geneesmiddelenindustrie

• Bevat geen D-limoneen – geen huidovergevoeligheid 
en veilig op de meeste oppervlakken

• Vlek- en vetvrije afwerking – zorgt voor een streeploze
reiniging met een schitterende glans op glas

• Eén reiniger voor alle toepassingen – minder 
producten in voorraad en in uw gereedschapsdoos

• Siliconenvrij – veilig voor schadeherstelbedrijven

Toepassing 

KENT New All Purpose Foam Cleaner is een veelzijdige schuimreiniger met een grote diversiteit aan 
toepassingen.
Het product kan zowel op zachte als op harde oppervlakken worden gebruikt, en is ontwikkeld om snel en 
gemakkelijk een glanzende, streeploze afwerking te bieden. Speciaal samengesteld om het gebruik van 
verschillende, concurrerende producten te vervangen door één enkel KENT-product. Het kan op elk type 
voertuig worden gebruikt (zowel binnen als buiten), in de industrie en MRO, vakwerk, kantoren inclusief 
keuken en toiletruimte, ruiten en meubels. Efficiënt en snel op glas, kunststoffen lijken in een handomdraai 
weer zo goed als nieuw, en stoelen en hemelbekleding worden gereinigd zonder doorweekt te worden.
KENT New All Purpose Foam Cleaner is geparfumeerd en laat een frisse, aangename geur achter.

Instructies

1.Spuit KENT New All Purpose Foam Cleaner met een afstand van 25 tot 30 cm op het te reinigen oppervlak.
2.Wrijf droog met een schone doek. Herhaal indien nodig.

NB.: 
1.Bij gebruik op textiel en bekledingsstoffen, altijd eerst op een onopvallende plaats testen.
2.Raadpleeg de details van de NSF-registratiecategorie C1 in de technische informatie op de keerzijde.

Schuimende allesreiniger voor gebruik op alle zachte en harde oppervlakken, inclusief glas. NSF-gecertificeerd 
onder categorie C1.



Technische Informatie

Basis: Schuimreiniger op waterbasis 

Kleur: Wit schuim

Consistentie: Medium viscositeit 

Geur: Fruitgeur

Soortelijk gewicht: 0.913 g/l 

pH: 10.0

Verdunningsverhouding: Niet van toepassing

Verwerkingstemperatuur: 10 tot 35 °C

VOS: 191 g/l

Houdbaarheid: 30 maanden 

Douanetariefcode: 34029010 (750 ml)

84039990 (500 ml)

NSF-certificering: 151415 Categorie C1 (750 ml)
151685 Categorie C1 (500 ml)
Op grond van de NSF-registratiecategorie C1 is de reiniger aanvaardbaar voor gebruik in  
verwerkingszones van niet-eetbare producten, in niet-verwerkingszones en/of buitenzones 
van voedselverwerkende bedrijven, op voorwaarde dat het niet gebruikt wordt om geuren te 
maskeren die voortvloeien uit onhygiënische omstandigheden, en dat elke kenmerkende 
geur of parfum niet penetreert in een productzone van eetbare producten. Bij gebruik op 
apparatuur die teruggestuurd wordt naar een voedselverwerkende zone, moet het product 
volledig afgewassen worden en met drinkbaar water gespoeld worden voordat men het terug 
opstelt in de voedingsverwerkende zone.

REV: 14/05/2018

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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