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EIGENSCHAPPEN 
 

• Door een onafhankelijk Duits laboratorium goedgekeurd voor gebruik in de 
voedingsmiddelenindustrie. 

• Eenvoudig in het gebruik. 

• Na aanbrengen dik vloeibaar. Hierdoor druipt het product niet van verticale 
oppervlakken af. 

• Aangename, lichte geur. 

• Reiniging, glans en bescherming in één behandeling. 

• Laat geen vlekken of vettige waas achter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OMSCHRIJVING 
 

Inno-X is een hoogwaardig reinigings- en glansmiddel met unieke beschermende eigenschappen. Inno-X is speciaal ontwikkeld voor roestvrij 
staal / inox, chroom en aluminium oppervlakken in industriële toepassingen.  
 
Door zijn speciale samenstelling met oppervlakte-actieve stoffen is Inno-X in staat om moeilijk verwijderbare vervuilingen, zoals vet, vuil en 
vingerafdrukken, streeploos te verwijderen van bovengenoemde materialen en oppervlakken. Aansluitend zal Inno-X een speciale onzichtbare 
beschermfilm achterlaten, waardoor latere verontreinigingen zeer eenvoudig te verwijderen zijn. Hierbij moet men vooral denken aan 
toepassingen, zoals grootkeukens, machines, werkbladen, voertuigen, liften etc.  
 
Door de aerosolverpakking is Inno-X zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. Het is bijzonder economisch in het gebruik en 
eenvoudig uit te poetsen. 

 
ALGEMEEN 

VERPAKKING Aerosol 500 ml 

ARTIKELCODE 04.3185.9999 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Op water gebaseerde reiniger met oppervlak-actieve stoffen en farmaceutische paraffineolie 

Volumieke massa / dichtheid: 848 kg/m³ 

Consistentie:    Vloeibaar 

Viscositeit:    ± 500 mPa.s 

Vlampunt:    < 0°C 

Soort ondergrond:    De meest voorkomende kunststoffen, rvs, chroom en metaal 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge en stofvrije ondergrond. 

Methode van aanbrengen:   Spuitbus goed schudden voor gebruik. Egale nevel aanbrengen op het te behandelen oppervlak of op een  
schone, droge Multi Wipe spuiten en daarmee aanbrengen. Uitwrijven met een schone, droge, zachte 
doek. 

Reinigen materialen:   Met Innotec Multisol 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    2 jaar in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    F 

Bijzonderheden:    Nooit aanbrengen op oppervlakken die rechtstreeks in contact staan met voedingsmiddelen. 

EAN-Code:    5400563024911 

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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