TECHNICAL DATASHEET

INTERIOR CLEANER

INGENIOUS
CAR CARE

Artikelcode: 1205

Products for professionals

Puur 1:10

1-3 min.

11,4

Middel

Beschrijving:

Interior Cleaner is een sterk geconcentreerd reinigingsproduct voor het reinigen van de gehele binnenkant van de auto.

Productvoordelen:
•
•
•
•

Krachtige reiniger voor hele interieur
Laat geen witte resten achter na opdrogen
> 95% biologisch afbreekbaar
Frisse geur

Toepassing:

Interior Cleaner is het ideale product voor het grondig reinigen van de binnenkant van de auto. Het verwijdert snel vuilresten,
olie, vet, nicotine aanslag en vele andere verontreinigingen van de stoelbekleding, het dashboard, deurpanelen en andere
interieuronderdelen. Het is ook een ideaal product om te gebruiken in combinatie met een cleaning gun gevuld met schoon
water. Zie gebruiksaanwijzing.

Gebruiksaanwijzing:

Al naar gelang de vervuiling het product puur tot 1:10 met water verdunnen. Met een drukpomp of vernevelaar op de te reinigen
delen aanbrengen. 1 tot 3 minuten laten inwerken en daarna met een microvezeldoek gedrenkt in schoon water afnemen.
Ook kan het product direct op een microvezeldoek gespoten worden om het oppervlak te behandelen. Voor het beste resultaat
afspuiten met een cleaning gun gevuld met alleen water en droog blazen met lucht. Bij gebruik op bekleding met een borstel of
microvezelhandschoen inmasseren. Vervolgens met een extractiemachine naspoelen en opzuigen zodat de vervuiling volledig
wordt weggenomen. Controleer het product voor gebruik altijd op een onopvallende plaats om eventuele schade te voorkomen.

Tips & tricks:
•
•

Tijdens het polijsten per ongeluk een raamrubber geraakt of niet goed afgeplakt? Met Magic Foam en interieurreiniger kan
de polijstpasta gemakkelijk van het rubber worden verwijderd. Spuit een beetje Interior Cleaner op een Magic Foam spons
en wrijf over de plek. Wrijf daarna droog met een schone doek.
Automatten kunnen makkelijk schoongemaakt worden met een cleaning gun gevuld met Interior Cleaner.

Gerelateerde producten:

3013/2

3017/8

3212/02/12

3317/10/Y

3119/01
Check hier de video:

Numatic CTD-570

Voor veiligheidsinformatie raadpleeg de MSDS.
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