
Electric Cleaner NSF
Een snelwerkende reiniger voor alle elektrische systemen

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

85310 Electric Cleaner NSF EC-NSF 400 ml spuitbus

Voordelen en Eigenschappen

• Droogt snel – laat geen residu achter dat de geleidbaarheid 
kan beïnvloeden

• Gaat door vuil, vet en roet – snelwerkend
• Geschikt voor de meest gebruikte kunststoffen – veilig in 

gebruik
• Geschikt voor de voedingsomgeving en cleanrooms –

uitstekend reinigings- en ontvettingsmiddel voor elektrische 
componenten (DIN V 10517)

• Bevat geen materialen van dierlijke oorsprong, notenoliën of 
genetisch gemodificeerde ingrediënten –
NSF-GOEDGEKEURD PRODUCT 

• Vrij van siliconen en PTFE – veilig voor 
schadeherstelbedrijven

Toepassing

KENT Electric Cleaner NSF is ideaal voor gebruik als reinigingsmiddel voor elektrische circuits in apparatuur 
voor voedingsmiddelen, elektrische contacten en schakelaars.

Kan worden gebruikt in de voedingsindustrie, luchtregeling in levensmiddelenbedrijven, luchtledige 
verfspuitsystemen, luchtmotoren, regelkleppen, nutsvoorzieningen/energie.

Het product kan ook worden gebruikt in cleanrooms.

Niet-toxisch, sneldrogend oplosmiddel dat geen residu achterlaat dat de geleidbaarheid kan beïnvloeden.

Instructies

1. Goed schudden vóór gebruik. 
2. Zorg ervoor dat de apparatuur vóór gebruik niet is aangesloten op de stroom.
3. Zorg voor voldoende ventilatie.
4. Reinig bijkomend door af te vegen met een pluisvrij doekje van KENT.
5. Zorg voor volledige verdamping vóór het opnieuw aansluiten op het stroomnetwerk.
6. Test de compatibiliteit met het geverfde of gecoate oppervlak vóór de toepassing. 

NSF-certificering
Categorie K2

Registratie 139684



Technische informatie

Consistentie: Vloeistof 

Productkleur: Transparant

Houdbaarheid: 18 maanden 

Douanetariefcode: 3405 20 00 

Vlampunt: 0 °C

VOS: 760 g/l

REV: 12/10/2022

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL 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 BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV 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 BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

NSF-certificering: Nummer 139684 Categorie K2

Dit product is goedgekeurd voor gebruik als oplosmiddel voor de reiniging van 
elektronische instrumenten en apparatuur (K2) , die geen waterhoudende 
reinigingsoplossingen verdragen in en rond voedselverwerkingszones waar het gebruik 
niet is bedoeld voor direct voedselcontact.

Voedselverwerkings- en verpakkingsmateriaal moet zorgvuldig worden afgedekt of 
verwijderd alvorens dit reinigingsmiddel te gebruiken. 

Voldoende verluchten: alle geuren die met dit reinigingsmiddel worden geassocieerd, 
worden verwijderd voordat het voedings- of verpakkingsmateriaal wordt teruggeplaatst.
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