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EIGENSCHAPPEN 

• Robuuste fles uit duurzame materialen (max. vulinhoud 1,3 l). 

• Eenvoudig in het gebruik. 

• Vernevelt onder constante druk (max. 4 bar werkdruk). 

• Uitgerust met overdrukventiel. 

• Speciale Viton-dichtingen. 
 
  

 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
De InnoQuip Multi Sprayer is een speciaal ontwikkelde, hoogwaardige pompfles waarmee op eenvoudige wijze grote oppervlakken kunnen 
worden behandeld. De pompfles is voorzien van een uniek pompsysteem waardoor chemische vloeistoffen onder constante druk kunnen 
worden verneveld. 
 
De Multi Sprayer is een robuuste pompfles vervaardigd uit stevige en duurzame materialen. Het pompsysteem is voorzien van een 
overdrukventiel en een veiligheidsklep. 
 
De Multi Sprayer is onder meer geschikt voor het verspuiten van allerhande vloeistoffen, zoals Calcium Clean, CS1, Easy Clean, Glass Clean Pro, 
Hi-Temp Wax Pro, Hydro Guard, Innoplast Cleaner, Multi Spray 1000, Multisol, Nutriflon Oil, Repaplast Cleaner Antistatic, Rubber Care, Seal Fluid 
en Wheel Clean Pro 

 
ALGEMEEN 

VERPAKKING Pompfles 

ARTIKELCODE 90.0830.9999 

 
 
TECHNISCHE INFORMATIE 

EAN-Code:  5400563032039 

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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