
Soft Surface Cleaner
Väga universaalne ja mitte söövitav tööstuslik puhastav lahusti. Toiduainetetööstusesse sobiv toode
(NSF) - kategooria K1.   

T/N Toode S/C Pakend

86485 Soft Surface Cleaner SSC 500 ml aerosool

Omadused ja eelised

• Vaieldamatult mitmekülgne – puhastab ja tõrjub, saab
kasutada enamikel materjalidel, sealhulgas enamikel plastidel

• Puhastab pindu põhjalikult – eemaldab määret, liimi jääke
mustust, nikotiini ja kuivanud silikoonist tihendeid
• Väga imav – eemaldab hõlpsasti saasteained raskesti
ligipääsetavatelt aladelt
• Lahustub kiiresti – ei jäta kattekihti ega jääke
• Ei sisalda trikoloroetaani, ksüleeni, atsetooni ega
metanooli – ohutu

• NSF-K1 kategooria toode – sobib kasutamiseks toidu-, 
joogi- ja ravimitööstustes

Kasutamine

KENT Soft Surface Cleaner on võimas ja kiiresti toimiv lahusti, mis lahustab mustust, rasva ja õli ilma, et 
kahjustaks pindu. Seda saab kasutada metallist, alumiiniumist, puidust, tsemendist, levinumatest plastidest, 
pleksiklaasist pindadel ja masinatel, varustustel, tööriistadel, mootoritel, kettidel, keraamilistel plaatidel ja 
enamikel värvitud pindadel.

Pihustab iga nurga alt – isegi tagurpidi. Täiuslik pindade eeltöötleja enne värvimist, liimimist, epoksüde
panekut jne.

Juhised

1.Piserdage vajalikus koguses puhastatavale pinnale. KENT Soft Surface Cleane on enamikel materjalidel ohutu, 
ent kahtluse korral katsetage esmalt väikesel näidispinnal.

2.Laske tootel imbuda.
3.Pühkige pinda puhta ja kuiva lapiga.
4.Vajadusel korrake tegevust.

NB! Toidutöötlemisalasse viidava eseme puhul peab toodet põhjalikult pesema lahustiga ning niisutama
joogiveega enne tagasi viimist töötlemisalale. Palun lugege NSF registreerimiskategooria K1 tehnilist teavet
järgmisel leheküljel.



Tehnilise teave

Alus: Lahustil põhinev

Välimus/värv: Läbipaistev vedelik, värvitu

Lõhn: Lahustile omane

Erikaal (20 !"): 0,74 g/l 

Leekpunkt: < 21 !"

pH: Pole

Lahjendamise suhe: Pole

Lahustuvus vees: Ei lahustu või raske segada

Kasutamistemp: 10-35 !"
VOC: 699 g/l

Parim enne: 36 kuud 

Tollilõivu kood: 3402 20 20

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

NSF registreering: 153122 K1-kategooria

NFS registreerimiskategooriale K1 vastavat puhastit võib kasutada puhastaja ja tõrjujana

keskkondades, kus ei valmistata toitu (K1). Sellega saab eemaldada õli, vaha, vaiku või muid 

happega või leelisega mitte äratulevaid aineid. Neid ei saa mitte töötlemise keskkondades 

piiranguteta kasutada, kuna lahusti aur võib kanduda töötlemisalale. Sellega töödeldavaid 

toidutöötlemise seadmeid või tarbeid peab pesema sobiva puhastusvahendiga ning põhjalikult 

loputama joogiveega enne, kui viiakse tagasi töötlemisalale.
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