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Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring 
opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor 
geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade 
die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of 
diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder 
nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van 
gegevens.  

 

 

  

 

 
 

 

  KLEANER 
    Zeer snel werkende droogontvetter voor kunststof 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING  
 

Zeer snel werkende droogontvetter voor het verwijderen van vet van alle oppervlakken. Tast kunststoffen 
niet aan. Verwijdert olie van alle oppervlakken, lost vettige resten eenvoudig op en verwijdert eenvoudig 
schadelijke vervuiling. Voor de reiniging van apparatuur en kleine mechanische delen, contacten en 
printplaten. Ideaal voor reiniging van moeilijk toegankelijke en fragiele oppervlakken. Bevat geen 
gechloreerde oplosmiddelen.  
 
 

VOORDELEN 
 

• Voorzien van een speciale nozzle > krachtige spray; 

• Reinigt en verdampt snel en compleet > laat geen residu achter; 

• Bevat geen gechloreerde of giftige oplosmiddelen > niet giftig voor mens en milieu; 

• Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van delen voor verlijming of schilderen en printplaten;  

• Tast fragiele materialen, labelinkt en kunstoffen niet aan > veilig te gebruiken op de meeste kunststoffen 
en fragiele materialen; 

• Er kan naderhand een smeermiddel over aangebracht worden > goed voor het reinigen van lagers;  

• Heeft een aangename geur > minder belastend. 
 

 
TOEPASSING 

 

Metaalindustrie, Automotive, installatiebedrijven, algemene industrie:  

• Ontvetten/reinigen van mechanische delen zoals motor, remmen, ophangmiddelen en gereedschappen; 

• Verwijdering van stickers/lijmresiduen;  

• Reiniging van synthetische oppervlakken en kunststoffen (het is aanbevolen wel eerst een test uit te 
voeren; 

• Verwijderen van (oude) vetlagen voor het opnieuw smeren, bijv. scharnieren en sloten (tast verf niet 
aan);  

• Verwijdering van teer en andere vettige stoffen van zowel carrosserie als plastic onderdelen; 

• Verwijdering van vet- en olievlekken uit bekleding (test eerst eerst de kleursterkte van de stof);  

• Reiniging van printplaten, elektrische en elektronische apparaten, printplaten, relais, micro-contacten 
(losgekoppeld van stroombron); 

• Kleaner is ook uitermate geschikt voor het voorbereiden van oppervlakken voor het opsporen van 
barsten en scheuren met ORAPI Crack Detector; 

  

 
KARAKTERISTIEKEN 

 

Voorkomen ..................................................................  heldere kleurloze vloeistof 
Geur ............................................................................  groene appel 
Dichtheid bij 20oC.  .....................................................  0.720 
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KARAKTERISTIEKEN -2- 
 

Oplosbaarheid .............................................................  lost niet op in water 
KB getal ......................................................................  33 
Verdampingssnelheid (ether is 1) ...............................  5 
Vlampunt (ASTM D 56) ...............................................  <0oC. 
Opslag .........................................................................  gesloten verpakking, droge, goed geventileerde 
 ....................................................................................  Ruimte, verwijderd houden van ontstekingsbronnen  
Houdbaarheid .............................................................  18  maanden 
 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

Het product opspuiten en een aantal minuten laten inwerken. Indien nodig met een schone doek afvegen. 
Afhankelijk van de hoeveelheid en hardnekkigheid van het vuil, deze procedure desgewenst herhalen.  
 
 

VERPAKKING 
 

Aerosol 650/400 ml. Ref. 4503A4 x 12 
 
 

VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. 
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