
Glass Kleen 2
Een reiniger op schuimbasis die op een snelle manier vettige aanslag, insecten en nicotine van glas en 
gelakte oppervlakken verwijdert

Art.nr. Product S/C Verpakking

85098 Glass Kleen 2 SGK2 500 ml spuitbus

Voordelen & Eigenschappen

• Spuitbus – eenvoudig en economisch in gebruik
• Lost vet op – laat een schoon oppervlak achter
• Unieke formule – laat geen strepen en vegen achter op 

het glas
• Verwijdert moeiteloos nicotineaanslag – verwijdert 

verontreinigingen van glas
• Droogt snel – tijdbesparend
• Siliconenvrij – veilig voor schadeherstelbedrijven

Toepassing

Glass Kleen 2 is een glasreiniger in een spuitbus die snel, doeltreffend en gebruiksvriendelijk is. Het verwijdert
moeiteloos smeerolie, nicotineaanslag, insectenresten, lost aanslag en andere vervuiling op en laat een schoon
en streeploos oppervlak achter voor een optimale helderheid. Glass Kleen 2 is siliconenvrij wat betekent dat het
veilig in schadeherstelbedrijven gebruikt kan worden, en het laat een frisse geur na.

Instructies

1. Spuit een gelijkmatige nevel Glass Kleen 2 op het te reinigen oppervlak.
2. Veeg het oppervlak af met een zachte, pluisvrije doek of papier.



Technische gegevens

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

Product kleur: Wit   

Consistentie: schuim

Houdbaarheid: 24 maanden

Tarief Code: 3402 19 00

Gevareninfo: Extremely flammable

VOC: 126 g/l
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