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EIGENSCHAPPEN 
 

• Eenvoudige verwerking. 

• Veelzijdig inzetbaar. 

• Stabiele schuimvorm, daardoor een langere inwerktijd. 

• Reinigt diep in de vezels. 

• Veilig voor kunststof, rubber, stof, leder, glas, plexiglas, aluminium, lak etc. 

• Geeft geen strepen. 

• Laat een frisse geur na. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

Multi Clean is een zeer krachtige reiniger voor vrijwel elke soort vervuiling op vrijwel elk type ondergrond. Het product vormt een actief schuim 
dat een zeer intensieve inwerking heeft op vuil en probleemloos op zowel horizontale als verticale vlakken kan worden toegepast.  
 
Multi Clean is daardoor uitermate geschikt voor het reinigen van het interieur van voertuigen, zoals het dashboard, kunststof treeplanken, 
instap- en overige kunststofbekledingen, alsook voor het reinigen van stoffen en lederen bekleding en vloerbedekking. Door zijn schuimvorm is 
Multi Clean ook het ideale product om de hemelbekleding te ontdoen van nicotineaanslag en vlekken als gevolg van montagewerkzaamheden.  
 
In combinatie met Inno-Cleaners wordt de reinigende werking verder vergroot en is het product bij uitstek geschikt voor het verwijderen van 
insecten van het front en de ruit van het voertuig.  
Ook op de transparante kunststofdelen geeft de combinatie van Multi Clean met Inno-Cleaners een perfect resultaat zonder het risico van 
beschadigingen die bij het gebruik van schuurmiddelen zouden ontstaan.  
 
Multi Clean is universeel inzetbaar, omdat het noch glas, noch lak of kunststof aantast. Daarnaast bevat het product geen siliconen die een 
eventuele verdere bewerking met wax of dergelijke zouden kunnen bemoeilijken. Door de schuimvorming is het zeer economisch in het gebruik 
en door de aangename geur laat het product zich prettig verwerken.  
 
Door de aerosolverpakking en de schuimvorming is Multi Clean zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. Ook het uitpoetsen is zeer 
gemakkelijk, omdat het product geen strepen achterlaat. Hierdoor zijn ook de vele moeilijk bereikbare plaatsen zeer goed te behandelen. 
ALGEMEEN 
 

VERPAKKING Aerosol 600 ml 

ARTIKELCODE 04.1115.9999 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Mengsel van oppervlakte-actieve stoffen, glycolether en paraffineoliën in water 

Volumieke massa / dichtheid:  975 kg/m³ 

Consistentie:    Wit schuim 

Oplosmiddelen:    Glycolether en water 

Vlampunt:    < 0°C 

Schuimstabiliteit:    Zeer goed 

Verwerkingscondities:   +5°C tot +30°C 

Soort ondergrond:    De meest voorkomende ondergronden, zoals stofbekleding, aluminium, leder, hout, lakken en diverse  

kunststoffen. 

Methode van aanbrengen:   Bus goed schudden voor gebruik. Multi Clean op het te behandelen oppervlak spuiten en even laten  
inwerken. Vervolgens met een schone, droge doek (Innotec Multi Wipe of Inno-Cleaner) het oppervlak  
reinigen. Bij grovere oppervlakken na opspuiten eventueel met een zachte borstel inwrijven en hierna  
droogwrijven met een schone, droge doek. Bij verlijmde bekledingsdelen is het aangeraden geen grote  
hoeveelheid product rechtstreeks op het oppervlak te spuiten. Beter is het product op een schone doek  
aan te brengen. Indien nodig vooraf testen op een onopvallende plaats. 

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:    5400563020449 

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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