
All Purpose Foam Cleaner
Mitmeotstarbeline puhastav vaht pehmetele ja kõvadele pindadele, sealhulgas klaasile. Meeldiva tsitruse 
aroomiga.

T/N Toode S/C Pakend

60071 All Purpose Foam Cleaner                          APFC 750 ml aerosool

Omadused ja eelised

• Aerosool – kiiresti kuivav ja säästlik
• Sobib enamik pindadele
• Ei jäta laike, jääke ega triipe ning tagab särava läikega klaasi
• Üks puhastaja kõikidele pindadele – vähem tooteid müügil 
ja teie tööriistakastis

• Silikoonivaba – sobib keretöökojas kasutamiseks 

Kasutamine

KENT All Purpose Foam Cleaner on mitmeotstarbeline puhastav vaht väga paljudele pindadele. 
Seda saab kasutada pehmetel ja kõvadel pindadel. See on loodud tagamaks särava ja vedelikuta 
lõpptulemuse kiiresti ja lihtsalt. Peamine eesmärk on vähendada ainult ühe KENT toote kasutamisega mitme 
erineva toote kasutamist. Seda saab kasutada kõikide sõidukite sise- ja välisosadel, tehastes ja 
tootmistegevuse tööshoidmiseks, käsitöös, kontorites (sealhulgas köögis ja pesuruumis), akendel ja mööblil. 
Klaasil toimib see kiirelt ja tõhusalt. Plastikpinnad muutuvad kiiresti nagu uueks. Istmed ja voodrid jäävad 
puhastamisel kuivaks. 
All Purpose Foam Cleaner on värskelt puhta tunde jätmiseks lõhnastatud. 

Juhised

1.Pihustage KENT All Purpose Foam Cleanerit 25-30 cm kauguselt puhastatavale pinnale
2.Hõõruge kuiva lapiga kuivaks. Vajadusel korrake.

NB! Riietel kasutamise korral katsetage alati esmalt silmapaistmatul pinnal.



Tehniline teave

Alus: Veepõhine puhastav vaht

Välimus/värv: Valge vaht (keskmine viskoossus)

Lõhn: Tsitrus

Erikaal (20 °C): 0,913 g/l 

pH: 10,0

Lahjendamise suhe: Pole

Lahustuvus vees: Täiesti lahustuv

Kasutamistemp: 10-35 °C

VOC: 208 g/l

Parim enne: 30 kuud 

Tollilõivu kood: 3402 13 00 (750 ml)

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com
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KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või 
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com


