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TECHNISCHE FICHE

Kleenspray-S
ZEER EFFICIËNTE REINIGER EN ONTVETTER

Reinigt en ontvet in enkele seconden

Veilig op alle metalen en bepaalde kunststoffen.

Efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen via jetsproeistraal.

Droogt extra snel en laat geen resten na.

Kan na 1 minuut overschilderd worden.
Ideaal voor het reinigen van remmen en andere toepassingen waar een 100% 
droog en zuiver oppervlak vereist is.
Aanbevolen als oppervlaktereiniger bij gebruik van lijmen, lakken, tapes,…

Gebruik

• Aanbrengen, laten inwerken en afvegen.
• Indien nodig herhalen.

Product

Karakteristieken

• Zeer eenvoudig te gebruiken, reageert snel en is economisch in 
verbruik. Dankzij de jetsproeistraal geeft Kleenspray-S een 
efficiënte reiniging op moeilijk bereikbare plaatsen.

• Ontvet en reinigt metaal, glas, keramiek, textiel en vele 
kunststoffen. Verschillend van normale thinners, laat Kleenspray-S 
geen resten na.

Toepassingen

Kleenspray-S biedt een waaier van mogelijkheden voor gebruik in 
verschillende sectoren van de industrie, zoals o.a. assemblage-en 
hersteltechnieken.
Ook ideaal voor gebruik in de automobielsector:
• remmen (trommel en schijf)
• reinigen van motoronderdelen, koppelingen, sensoren,…
• bij gebruik van Novatio producten zoals lijmen, afdichtingen, tapes,

…

Verpakking

Kleenspray-S - aerosol 500ml 471001000

Kleenspray-S - blik 5l 471005000

Kleenspray-S - vat 200l 471190000

Technische Eigenschappen

• Voorkomen (bij 20°C): vloeistof.
• Vlampunt: <21°C.
• Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0.72.
• Wateroplosbaarheid: matig oplosbaar.
• Relatieve dampdichtheid: > 1.
• Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Voor specifieke technische informatie per 

verpakking gelieve de SDS, veiligheidsfiche, te 
raadplegen.
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