
UPHOLSTERY CLEANER

Een unieke, hoogst geconcentreerde reiniger die 
geschikt is voor gebruik op interieurbekleding, 
tapijten en kunststof oppervlakken. 

Part Nº:  85450 Upholstery Cleaner
5 Liter

Eigenschappen Voordelen
• Verdun 1 deel met 30 delen water • Economisch in gebruik

• Geschikt voor stoffen, tapijten en kunststof          • Eén reiniger voor vele toepassingen - Vermindert 

oppervlakken inventaris

• Geen zuren, niet-bijtende formule • Veilig voor gebruik

Toepassingen
Upholstery Cleaner kan gebruikt worden op 
interieurbekleding, stoffen en vinyl stoelbekleding, 
opschriften, tapijten, kunststoffen en rubber. Heeft 
een aangename citrusgeur en optische 
verhelderaars om zelfs de meest hardnekkige 
vlekken weg te werken zonder te verkleuren of de 
stof te beschadigen.

Gebruiksaanwijzing
Algemene vervuiling – verdun 1 deel met 30 delen 
warm water.

Nota: Voor uitzonderlijk hardnekkige vlekken mag 
de concentratie verhoogd wordt tot een maximum 
van 10 delen warm water voor 1 deel Upholstery 
Cleaner. Hardnekkige vlekken op geweefde stoffen 
mogen worden gewreven met een zachte borstel. 
Hardnekkige vlekken op fluweel moeten worden 
gewreven met een spons.
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Reinigingsproducten

Technische Informatie
Part Nº: 34363
Description: Quickfill
Shelf Life: 24 months
Selling Unit: EA
Hazard info: Irritant; Extremely Flammable
VOC: 175g/L

Extrusion of Product: Grey spray
Consistency: Medium viscosity grey spray &

distinctive odour
Coat Depth: Light 50, heavy 100 microns
Tack Free: 10 - 12 mins
Shore A: 98 - 99

Stock Code: QFL
Customs Tarif Code: 3208 20 90
Pack=Each: 1
MSDS: Yes
Replacing Product: N/A

Initial Grab: N/A
Bond Strength: N/A
Slump Test: N/A
Wet on Wet: No
Coat Adhesion: Good
Op Temp: +10ºC to +30ºC

Aanverwante 
producten:

Markt
segmenten

Primary Secondary

Veiligheids- en gezondheidsinformatie

Tyre Dressing (84952); Aqua Dressing (84951); Car Shampoo & Wax (84956); General Purpose 
Cleaner (84953); Showroom Glaze (84954); Tar & Glue Remover (84957); TFR (84955)

Part Nº: 85450 11

Omschrijving: Upholstery Cleaner, 5 liter

Houdbaarheid: 36 maanden

Verkoopseenheid: EA

Gevareninfo: Niet schadelijk

Kleur: Lichtgroen

VOS: 0

Customs Tarif Code: 3402 90 90 1

Pack=Each: 1

MSDS: Ja

Vervangt product: 84950

Dit product is niet onderhevig aan classificatie en kenmerkt voorschriften volgens 
de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen).

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

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 Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda
Tel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369

UPHOLSTERY CLEANER

http://www.kenteurope.com/
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