
Citrus Cleaner
Snel, doeltreffend en intensief reinigingsmiddel op basis van citrusextracten

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

86454 Citrus Cleaner CG500 500 ml spuitbus

Voordelen en Eigenschappen

• Reiniger met een hoog oplossend vermogen – doeltreffend en 
intensief

• Sneldrogend – voor korte reinigingstijden
• Prettige citrusgeur – geen onaangename oplosmiddelgeur 
• Bevat geen koolwaterstoffen en is CFK-vrij – veilig in gebruik
• Siliconenvrij – veilig voor schadeherstelbedrijven

Toepassing

KENT Citrus Cleaner is een snelle en doeltreffende, pH-neutrale, intensieve reiniger op basis van 
citrusextracten.
Het product verwijdert snel de meeste verontreinigingen en residuen zoals oliën, vetten, smeermiddelen, 
verlijmingsmiddelen enz. van oplosmiddelbestendige oppervlakken, zonder deze aan te tasten.

Instructies

Breng KENT Citrus Cleaner aan op het te reinigen oppervlak, laat het product korte tijd inwerken en veeg het dan 
gemakkelijk weg met een doek (bv. KENT Finishing Cloth). 

NB: Controleer vóór gebruik of het product compatibel is met rubber en kunststofcomponenten.



Technische informatie

86454 Citrus Cleaner (CG500) 500 ml spuitbus

Basis: Citrusextracten   

Uiterlijk/kleur: Vloeibaar/kleurloos

Geur: Citrus 

Specifieke dichtheid (bij 20 °C): 0.8 g/ml 

pH: N.v.t.

Verdunningsverhouding: Niet bepaald

Oplosbaarheid in water: Niet oplosbaar of moeilijk mengbaar

Toepassingstemperatuur: +2 °C tot +35 °C

VOS: 845 g/l

Houdbaarheid: 36 maanden 

Douanetariefcode: 3814 0090 

REV: 30/09/2022

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
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