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EIGENSCHAPPEN 
 

• Reinigt zeer efficiënt. 

• Geschikt voor nagenoeg alle kunststof oppervlakken. 

• Ideaal voor krijt- c.q. polijstverontreiniging in kunststof delen. 

• Laat geen strepen achter. 

• Siliconenvrij, dus bodyshop safe. 

• Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

Innoplast Cleaner is een speciaal ontwikkelde vloeibare reiniger voor nagenoeg elk type kunststof. Door de bijzondere formule verwijdert het 
product hardnekkige verontreinigingen tot diep in de poriën, zoals bv. restanten van polijstmiddelen. Daarnaast reinigt het product op een 
uiterst efficiënte en veilige manier kunststoffen in zowel binnen- als buitentoepassingen van nicotine, vet en vuil. Na de reiniging zal het 
behandelde oppervlak weer zijn oorspronkelijke uitstraling hebben. 
 
Innoplast Cleaner is het ideale professionele product om kunststof sier- en stootlijsten, bumpers, zeilen, deuren, kozijnen, bureau-/stoelpoten 
etc. grondig te reinigen van hardnekkige vervuiling. 
 
Innoplast Cleaner kan direct uit de spuitflacon of met een vochtige Inno-Cleaner op de te reinigen ondergrond worden gebruikt. Voor 
ondergronden met structuur kan met een speciaal voor dit soort doeleinden ontwikkelde langharige borstel (Leather Brush) een diepere 
reiniging worden bewerkstelligd. Voor de bescherming van het gereinigde oppervlak is het aanbevolen om Innoplast Protector te gebruiken. 
 
Innoplast Cleaner is gebruiksklaar en hoeft niet meer te worden verdund. Door de verpakking in een spuitflacon van 500 ml is het product zeer 
gebruiksvriendelijk en direct toepasbaar. 

 
ALGEMEEN 

VERPAKKING Flacon met vernevelaar 500 ml | Jerrycan 5 L 

ARTIKELCODE 04.1155.6135 | 04.1157.6135 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

Basis:     Alifatische koolwaterstoffen 

Volumieke massa / dichtheid:  1.090 kg/m³ (bij 20°C) 

Viscositeit:    1 mPa.s (bij 20°C) 

Verwerkingscondities:   +5°C tot +30°C 

Soort ondergrond:    Geschikt voor nagenoeg alle kunststof ondergronden. Niet laten opdrogen. 

Methode van aanbrengen:  Een Inno-Cleaner onderdompelen in zuiver, lauw leidingwater en goed uitwringen totdat deze nog licht 
vochtig is. Innoplast Cleaner aanbrengen op de licht vochtige Inno-Cleaner en hiermee het te reinigen 
onderdeel gelijkmatig inwrijven of Innoplast Cleaner rechtstreeks op het verontreinigde oppervlak 
spuiten m.b.v. de Innotec Multi Sprayer. Bij diepe verontreiniging 1 tot 2 minuten laten inwerken. De 
Inno-Cleaner uitspoelen in overvloedig water en het te behandelen onderdeel napoetsen. Het geheel met 
een schone, droge Multi Wipe droogwrijven en kort laten uitdampen. De behandeling herhalen, indien 
nodig. Voor de bescherming van het gereinigde oppervlak is het aanbevolen om Innotec Innoplast 
Protector te gebruiken (zie gebruiksaanwijzing Innoplast Protector). 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    2 jaar in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    F 

EAN-Code:    Flacon met vernevelaar 500 ml 5400563025352 

    Jerrycan 5 L 5400563021262 

 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 

 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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