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TECHNISCHE FICHE

Multifoam
"DE" ACTIEVE EN DOELTREFFENDE SCHUIMSPRAY

Reinigt en ontvet gemakkelijk en snel.

Veilig in gebruik, zelfs op gevoelige oppervlakken.

Laat geen strepen, vegen of regenboogschijn na.

Droogt zeer snel.

Druipt niet.

Aangename, frisse geur.

Bevat geen schuurmiddelen.

Gebruik

• Schudden voor gebruik.
• Aanbrengen en even laten inwerken.
• Droogwrijven met een zuivere pluisvrije doek.
• Afwerken met droge doek.

Product

Karakteristieken

• Universele, doeltreffende schuimspray voor ontvetten en reinigen.
• Eenvoudig en veilig in gebruik, zelfs op gevoelige oppervlakken.
• Bevat géén schuurmiddelen en heeft een aangename geur.
• Laat geen krassen, vlekken of strepen na op oppervlakken.

Toepassingen

INDUSTRIE
• ideaal voor het reinigen en ontvetten van bureel-, keuken- en 

sanitairmeubelen, tegels, inox en aluminium wasbakken, 
badkuipen, verlichting, porselein, spiegels, matten, gelakte en 
geëmailleerde oppervlakken, lederen en kunstlederen zetels, 
computermateriaal van beeldscherm tot toetsenbord, ...

AUTOMOTIVE
• reinigt alle gepolijste, verchroomde, gelakte en geplastificeerde 

oppervlakken, zoals velgen, zetel- en deurbekledingen. Verwijdert 
nicotine, schoensmeerstrepen, zelfs insectenuitwerpselen en dode 
insecten van autoruiten, koplampen.

MOTO'S
• verwijdert vet, vuil en lichte harsen op velgen, cardinage, 

windscherm, kledij,…
Multifoam bevat geen schuurmiddelen en heeft een frisse geur.

Verpakking

Multifoam - aerosol 500ml 482001000

Technische Eigenschappen

• Product: lichtschuimend, vloeistof in spuitbus.
• Basis: reinigingsmiddel, alcohol, additieven, 

parfum, gedemineraliseerd water.
• Soortelijk gewicht: 0,900 bij 20°C.
• Ontvlammingspunt: geen.
• Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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