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1. Algemene beschrijving 

Reinigt zetelbekledingen, 
tapijten, textiel, vinyl en leder, 
binnenshuis en in auto's.  

   
 

2. Kenmerken 

•  Stabiele schuim formulatie. 
•  Dringt vlug door. 
•  Reinigt tapijten, textiel en bekledingen.  
•  Geeft een propere en frisse uitstraling aan het interieur van de wagen.  
 

3. Toepassingen 

•  Tapijten 
•  Textiel 
•  Bekledingen  
 

4. Instructies 

•  Goed schudden voor gebruik. 
•  Test vóór gebruik op gevoelig materiaal. 
•  Spuit vanop een afstand van 20 à 30 cm. 
•  Respecteer enkele minuten om het product goed te laten indringen. 
•  Afnemen met een droge doek of spons.  
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•  Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 
Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.  
 

5. Karakteristieke productgegevens (zonder drijfgas) 

Voorkomen Schuim.  
Kleur Wit.  
Geur Citrus.  
Dichtheid 0.966 g/cm3 (@ 20°C).   
 

6. Verpakking 

Spuitbus 12x400 ML Ref. : 30559  
 

7. Opmerkingen 

Always check for colour fastness on an inconspicuous area prior to use.  
  
Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in 
werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de 
praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van 
garantie, gegeven. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van 
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek of kan worden 
geraadpleegd op onze website: www.crcind.com. Wij raden u aan u voor dit product te laten registreren op onze website zodat toekomstige 
versies van dit gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden. 
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