
PRODUCTINFORMATIEBLAD 
 

            
  

 - 1 - PI K2152 Ref. 1 – 15/02/2019 

 

Orapi Applied Nederland B.V. 
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736 

NL: e-mail sales@orapiapplied.nl   
B: sales@orapiapplied.be 

www.orapiapplied.nl 

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.  

 
 

 
 

 

Multi Clean 
Krachtige ontvetter 

 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

 

Een krachtige reiniger en ontvetter voor mechanische oppervlakken en onderdelen, die met een solvent 
gedragen ontvetter gereinigd moeten worden. Verwijdert olie, was, vuil en andere verontreinigingen die 
storingen veroorzaken. Bespaart tijd daar waar demontage overbodig wordt. Laat geen resten na. Kan 
ingezet worden om vetten en oliën van nagenoeg alle onderdelen en oppervlakken te verwijderen. 
Voorkomt stofvorming tijdens reiniging. Is afgevuld met CO2 drijfgas waardoor de spuitbus 95% actief 
product bevat.  
 
 

VOORDELEN 
 

• Bevat geen tolueen, aceton of gerecyclede oplosmiddelen -> veiliger bij gebruik; 

• Inzetbaar op nagenoeg alle vervuilde delen en oppervlakken; 

• Dringt makkelijk door in vuil, vet en oliën-> eenvoudig toe te passen;  

• Snel drogend, kan snel doorgewerkt worden; 

• Ook ondersteboven te gebruiken (360°C ventiel); 

• Niet corrosief, veilig te gebruiken op alle metalen, zonder aantasting; 

• Veilig op de meeste rubbers en kunststoffen. Test vóór het gebruik op gevoelige of belaste materialen; 

• CO2 drijfgas, geeft inhoud van 95 % actief product; 

• Kan snel overschilderd worden (+/- 60 sec.). 

• Efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen via jetsproeistraal. 
 

 

TOEPASSING 
 

Industrie:  
- Reinigen en ontvetten van oppervlakken. Verwijdert vuil, vet, olie, teer van mechanische onderdelen, 

pneumatische werktuigen, compressoren, transportuitrustingen, open aandrijvingen, draadkabels, 
kettingen, lagers etc. 

- Reinigen van oppervlakken bij gebruik van lijmen, afdichtingen, lakken, tapes, etc. 
 
Automotive:  
- Reinigen en ontvetten van oppervlakken. Verwijdert vuil, vet, olie, teer tectyl en remstof van remmen 

(trommel en schijf), motoronderdelen, koppelingen, sensoren etc. 
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KARAKTERISTIEKEN 
 

Voorkomen  .................................................................  sprayvloeistof 
Geur ............................................................................  karakteristiek 
Dichtheid bij 20oC. ......................................................  0.747 g/cm3 

Oplosbaarheid .............................................................  gedeeltelijk mengbaar met water 
Vlampunt .....................................................................  -vanwege spuitbus niet bruikbaar  
Werktemperatuur ........................................................  koud 
Drijfgas ........................................................................  propaan/butaan 
Opslagcondities ..........................................................  droge koele ruimte 
Houdbaarheid .............................................................  12 maanden 

 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

Onverdund gebruiken via sprayen. Rijkelijk aanbrengen en laten aflopen. Eventueel met een kwast 
hardnekkige vervuiling agiteren. Onderdelen laten drogen. Gebruik enkel bij een afdoende ventilatie. Test 
vóór gebruik op gevoelig materiaal.  

 
 

VERPAKKING 
 

Aerosol 500 ml  Ref. K2152-500 x 12 
 

 

VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. 
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