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All Cleaner 

 

Algemeen 

All Cleaner is een krachtige reiniger en ontvetter die sporen van siliconen en andere kleefstoffen verwijdert met 

een zeer hoog oplossend vermogen. 

Toepassingen 

• Ontvetten en reinigen van mechanische onderdelen. 

• Ontvetten voor het lijmen of schilderen. 

• Verwijdert oud, uitgehard vet. 

• Verwijderen van etiketten, stickers, siliconen … 

Eigenschappen 

• Veilig te gebruiken op de meeste oppervlakken, zelfs geverfd (testen voor gebruik). 

• Verdampt en droogt zeer snel. 

• Laat geen sporen na. 

• Niet-corrosief. 

Verwerkingsvoorschriften 

Bus goed schudden. Van op 15 tot 30 cm afstand het te reinigen oppervlak licht benevelen. Product laten werken. 

Reinigen en oppoetsen met een propere pluisvrije doek of met een microvezeldoek. 

Verpakkingen en kleuren 

Kleur Artikelnummer EAN Code Verpakking Inhoud 
Transparant CLEANCLEAC453665 5407008133641 12 st/doos 500ml 

Houdbaarheid 

Minimaal 24 maanden houdbaar in een ongeopende verpakking indien bewaard op een droge koele plaats bij 

een temperatuur tussen de + 5 °C en + 25 °C. 
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Veiligheidsvoorschriften 

Gevaar. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. 

Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor 

in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, 

vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 

Voorkom lozing in het milieu. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. 

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Inhoud/verpakking afvoeren 

volgens plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 

mailto:info@bertec.be

