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TECHNISCHE FICHE

Multiclean Car
REINIGER VOOR ORGANISCHE VERVUILING

Schuimend voor oppervlaktereiniging en vloeibaar voor dieptewerking.

Zonder schuurmiddelen, dus veilig op alle materialen.

Naspoelen overbodig.

Gebruik

• Schuimend effect: monteer de trigger met verlengbuis op de bus. 
• Vloeibaar: gebruik de Novatio Pressure Bottle. 
• Spuit het te reinigen oppervlak zuinig in en laat even inwerken. 
• Verwijder het losgeweekte vuil met een propere doek en wrijf na met een zuivere, droge doek.
Gebruik Novakleen voor extreme vervuiling op textiel.

Product [MCC]

Karakteristieken

• Reiniger en ontvetter voor automotive en heavy duty: veilig voor 
alle voorkomende materialen van glas en kunststof tot textiel.

• Aanbrengen als schuim voor een goede werking ook op verticale 
oppervlakken, en om oppervlaktewerking te garanderen.

• Aanbrengen als vloeistof om te penetreren en dieptewerking te 
bevorderen.

• Eenvoudig en veilig in gebruik, zelfs op gevoelige oppervlakken, het 
bevat geen schuurmiddel en laat geen vlekken of strepen na.

Toepassingen

• Veilig reinigen en ontvetten van alle oppervlakken: chroom, lak, 
geplastificeerde oppervlakken, velgen, zetel- en deurbekleding, 
tapijt, kledij, windschermen, koplampen, autoruiten, ... .

• Verwijdert natuurlijke vervuiling zoals onder andere: nicotine, 
frisdranken, insectenuitwerpselen, dode insecten, vet, vuil, lichte 
harsen en zelfs schoensmeer- en rubberstrepen.

Verpakking

Multiclean Car - bus 5L 482525000

Multiclean Car - fles 1L 482524000

Multiclean Car - vat 200L 482523000

Technische Eigenschappen

• Basis: reinigingsmiddel, alcohol, additieven, 
parfum en gedemineraliseerd water.

• Vorm: vloeibaar.
• Kleur: transparant.
• Geur: aangenaam kenmerkend.
• pH: 11.
• Dampspanning bij 20°C (hPa): 43.
• Wateroplosbaarheid: volledig oplosbaar.
• Relatieve dichtheid bij 20°C: 1,001.
• Vluchtige organische stof (VOS): 82,252 g/L.
• Houdbaarheid: droog, koel en vorstvrij

1L = 24 maanden.
5L = 36 maanden.

• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 
veiligheidsfiche te raadplegen.


