
Rengørings- og affedtningsm
idler

Novatio is a registered trademark of Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |Fax: + 32-14-85 97 
38 IS0 CERTIFIED COMPANY ISO 9001: 2008 - ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001: 2007

TEKNISK DATABLAD

Multifoam
UNIK MULTIFUNKTIONEL SKUMSPRAY

Rengør og affedter nemt og hurtigt.

Sikker i anvendelse, selv på sensitive flader.

Efterlader ingen spor, udtværinger eller andre mærker.

Tørrer meget hurtigt.

Behagelig duft.

Indeholder ingen slibemidler - sikker i anvendelse.

Produkt [MFM]

Karakteristika

• Multifoam er en univesel, effektiv skumspray til at affedte og 
rengøre.

• Multifoam er nem og hurtig at anvende.
• Den er sikker at anvende selv på sensitive flader.
• Multifoam indeholder ingen slibemidler og har en behagelig duft.
• Multifoam efterlader ingen spor, udtværinger eller farvede mærker 

på fladerne.

Anvendelsesomrader

INDUSTRI
• Ideel til rengøring og affedtning af kontor, køkken og 

baderumsmøbler, vaske i rustfrit stål og aluminium, fliser, badekar, 
belysning, lakerede og emaljerede overflader, læder og imiterede 
lædersæder, computerdele fra skærm til tastatur, porcelæn, spejle, 
gulvtæpper,...

AUTOMOBILSEKTOREN
• Rengør alle polerede, krombelagte, lakerede og plastbelagte 

overflader så som fælge, sæde- og dørpolstring. Fjerner nikotin, 
striber af skosværte, selv insektekskrementer og døde insekter fra 
forruder og forlygter.

MOTORCYKLER
• Fjerner fedt, snavs og lys harpiks på fælge, skærme, forrude, tøj,...
MULTIFOAM INDEHOLDER INGEN SLIBEMIDLER OG HAR EN 
BEHAGELIG DUFT.

Emballage

Multifoam - spraydåse 500ml 482001375

Tekniske info

• Udseende: let skummende væske i aerosol.
• Basis: rengøringsmiddel, alkohol, additiver, 

parfume, demineraliseret vand.
• Rumvægt: 0,900 ved 20°C.
• Flammepunkt: intet.
• Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og 

frostsikkert.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se 

sikkerhedsdatabladet.
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Anvendelse

• Shake the aerosol before use.
• Spray the application and let interact for a moment.
• Dry the surface by rubbing with a clean, non-fluffy cloth.
• Afterwards rub the surface again with a dry cloth.


