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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.  

  

 

 

 

 
 

 

MULTI FOAM CLEANER 
Schuimreinigingsspray  

 
 

 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

 

Universele schuimreinigingsspray zonder schuurmiddel. Geschikt voor bijna alle industrietakken. 
 
 

VOORDELEN 
 

• Allesreiniger -> heel breed inzetbaar; 

• Schuim -> goed bruikbaar op verticale oppervlakken, druipt niet; 

• Laat geen residu achter -> schoon resultaat, ook op ruiten en spiegels; 

• Veilig voor lakken, chroom, kunststof, glas, spiegels en bekleding etc. 
 
 

TOEPASSING 
 

Verwijdert nicotine, vlekken, insecten, zoutaanslag van: 

• Gebouwen: spiegels, rvs, ramen, meubelen, bureaus, aluminium, glas, kunststof, gelakte 
 oppervlakken, beeldschermen, sanitair, keukens, kookplaten; 

• Auto's en motoren: spiegels, ruiten, motorschermen, bekleding; 

• Schepen en boten: aanslag op chroom, ruiten, bekleding. 
 
 

KARAKTERISTIEKEN 
 

Voorkomen  .................................................................  schuim 
Geur ............................................................................  karakteristiek 
Dichtheid bij 20oC.  .....................................................  0.992 
Vlampunt .....................................................................  niet ontvlambaar 
Oplosbaarheid .............................................................  volledig oplosbaar in water 
pH onverdund product ................................................  10,4 
Opslagcondities…………………………………………. droge, koele ruimte 
Houdbaarheid .............................................................  18 maanden 

 

 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 

Bus goed schudden voor gebruik. Opspuiten van een afstand van 20 cm. Kort laten inwerken. Opwrijven 
met een schone pluisvrije (microvezel) doek en met een schone pluisvrije (microvezel) doek of papier 
droogwrijven. 
Niet in de volle zon toepassen! 
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VERPAKKING 
 
Aérosol 500 ml Ref. K7118-500 x 12 
 
 

VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. 
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