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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.  

  

 
 

 

STAINLESS STEEL 

CLEANER – rvs reiniger  
 

 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

 

Visceuze, kleurloze reiniger voor RVS oppervlakken inclusief koelkasten, vriezers en buffetten in kantines, 
keukens, etc. STAINLESS STEEL CLEANER laat geen vette laag achter, is vuilafstotend en zorgt voor een 
glanzend resultaat op alle RVS oppervlakken.  
 
 

VOORDELEN 
 

• Vloeibaar -> eenvoudig op te brengen met doek, papier of trigger spray; 

• Kant-en-klaar, hoeft niet verdund te worden. 
 

 

TOEPASSING 
 

Metaalindustrie, voedingsmiddelenindustrie, (horeca)keukens en bedrjfskantines: 

• Reiniging van alle rvs oppervlakken, koelkasten, vriezers, buffetten. 
 

 

KARAKTERISTIEKEN 
 

Voorkomen  .................................................................  kleurloze, visceuze vloeistof 
Geur ............................................................................  geen karakteristieke geur 
Dichtheid bij 20oC. ......................................................  0.83 
pH concentraat bij 20oC  .............................................  7 
Vlampunt .....................................................................  > 170oC.  
Opslagcondities ..........................................................  in gesloten verpakking, op een droge koele en goed 
 ....................................................................................  geventileerde plaats 
Houdbaarheid .............................................................  36 maanden 

 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

Voor toepassing de omgeving reinigen en oppoetsen. Vervolgens STAINLESS STEEL CLEANER 
spaarzaam opbrengen, uitwrijven met doek of papier en op glans wrijven. 
 
 

VERPAKKING 
 

Flacon met trigger spray Ref. H8020K-500 x 12 
Can 5 liter Ref. H8020-5 x 4 

H8020(K) 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. 
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