
Glass Kleen - Concentraat 
Een sterk geconcentreerde glasreiniger met anticondens- en geurmiddelen. 

P/N Product S/C Verpakking 
 
86440  Glass Kleen GKC Fles van 1 l 
 

Kenmerken en voordelen 
 

• Groot oplossend vermogen – effectief en intensief reinigend  
• Sneldrogend – voor korte reinigingstijden 
• Supergeconcentreerd, 40:1 – voor 41 liter glasreiniger 
• Siliconenvrij – veilig in carrosseriewerkplaatsen 

Toepassing 
 
Dringt snel door in vuil en afzettingen in auto-interieurs; verwijdert ook doeltreffend vuil, dode insecten etc. 
aan de buitenzijde. Laat een prettige, frisse geur achter. 

Instructies 
 
Menginstructies: Meng 1 deel KENT Glass Kleen in max. 40 delen water. 
 
Methode 1: Vernevel de KENT Glass Kleen-oplossing gelijkmatig over het te reinigen glazen oppervlak. Neem 
het oppervlak af met een zachte, schone doek.  
 
Methode 2: Voor wassen van auto's, afwerken voor showrooms, glasvervanging. Doop een kleine handdoek in 
KENT Glass Kleen- oplossing, wring overtollige oplossing uit de doek. Kan worden gebruikt voor het reinigen 
van glas in interieurs, beklede dashboards, profielen met garnering, dorpels en handgrepen. Afnemen met een 
vochtige handdoek. 
 
Opm.: Reinig ook de ruitenwissers wanneer glas aan de buitenzijde wordt gereinigd. Neem opgelost vuil 
helemaal op om te voorkomen dat dit weer opdroogt op het glas. 
 
           
          GEBRUIK KENT GLASS KLEEN NIET OP WARM GLAS OF IN DIRECT ZONLICHT. 



Technische gegevens 

Basis:   Reinigingsmiddel op waterbasis 

Uiterlijk/kleur:   Vloeibaar, lichtrood 

Geur:   karakteristiek  

Soortelijk gewicht bij 20°C:  0,911 g/ml  

pH:   7,4 

Verdunningsverhouding:   40:1 

Oplosbaarheid in water:   Volledig mengbaar 

Toepassingstemp.:   Niet vastgesteld 

VOS:   456 g/l 

Houdbaarheid:   24 maanden  

Douanetariefcode:   3402 2090 

Algemene info: 

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 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 
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