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CITRUS CLEANER SPRAY

PRODUCT
Kleurloos natuurlijk oplosmiddel in spuitbus voor het verwijderen van vuil, 
vet, lijmresten en de meeste tapes. Niet corrosief, geen aantasting van 
de meeste gevoelige materialen. 

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN
Basis  : mengsel van natuurlijke 
     solventen
Soortelijk gewicht (20°C)  : 0,80 kg/dm3

Viscositeit  : Vloeibaar
VOS  : 100%
Vlampunt  : ca. +46°C
Oplosbaar in water  : Niet oplosbaar
Verwerkingstemperatuur  : +5°C tot +35°C 
Kleur  : transparant
Verdunning  : gebruiksklaar
Geur  : oplosmiddelen
Aantal componenten  : 1
  
TOEPASSING  
Citrus Cleaner Spray kan gebruikt worden voor het verwijderen van 
contactlijm en vele watergedragen lijmen, voor het reinigen van vuil, 
vet, olie, voor het verbreken van lijmverbindingen. Het is ideaal voor het 
verwijderen van overspray van spuitlijmen op de meeste ondergronden, 
ook zonder aantasting van de meeste gevoelige materialen. Het is ook 
ideaal voor het verwijderen van tape & stickers.

Langdurige inwerking & oplossend vermogen. Niet corrosief, geen 
aantasting van de meeste gevoelige materialen zoals glas, (poeder-) lak, 
vele kunststoffen, ... Zowel breed toepasbaar als preciese dosering, 360° 
rondom.

VOORBEREIDING
Het is steeds aangewezen voor elke ondergrond en elk materiaal 
eerst een compatibiliteitstest uit te voeren en kijken of deze niet wordt 
aangetast.

VERWERKING
De spuitbus schudden voor gebruik. De bus en spuittip in de goede 
spuitrichting houden. Spuittipje met de vinger indrukken en de gewenste 
hoeveelheid product aanbrengen. Product laten inwerken en verwijderen 
met een droge doek of spatel. 
Indien nodig de bewerking herhalen en het product langer laten 
inwerken.

OPMERKING
Let op! Niet  geschikt  als  ontvetter. Laat  een  dunne  olieachtige  film  
achter die poreuze ondergronden kan verdonkeren. Niet geschikt voor 
gebruik op sommige plastics (PMMA) en polystyreen (PS, EPS & XPS). 
Gezien het ruime aanbod aan kunststoffen en verven is het aangewezen 
voorafgaandelijk een proef op te zetten op een onopvallende plaats om 
mogelijke aantasting te testen.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische 
samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en 
persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad 
(Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is 
in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken 
opvragen.

HOUDBAARHEID
Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

VERPAKKING
Artikelnummer Verpakking Inhoud Verpakt per

158223 Spuitbus 500 ml 6

• Verwijderen van contactlijm,vele watergedragen lijmen
• Reinigen van vuil, vet, olie
• Verbreken van lijmverbindingen
• Verwijderen van tape & stickers

Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en 
ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.
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