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EIGENSCHAPPEN 
 

• Bevat geen agressieve bestanddelen; veilig in het gebruik. 

• Eenvoudige en snelle verwerking. 

• Reinigt streeploos. 

• Typische, aangename geur. 

• Handige navulbare flacon met vernevelaar. 

• Ook verkrijgbaar in navulverpakking van 5 liter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

Glass Clean Pro is een zeer krachtige glasreiniger die ideaal is voor het reinigen van glas en spiegels, maar daarnaast ook uitstekend geschikt 
voor andere gladde, niet poreuze oppervlakken. Het product staat garant voor een schoon en streeploos resultaat en zorgt door zijn unieke 
samenstelling van tensioactieve bestanddelen bovendien ook nog eens voor een vuil- en regenafstotende laag.  
 
Class Clean Pro is niet agressief en daardoor veilig voor lakken en kunststoffen. Daarnaast bevat het product ook geen siliconen die eventueel 
vlekken kunnen veroorzaken. Glass Clean Pro is zeer eenvoudig in het gebruik en laat geen waas of strepen na.  
 
Naast de handige 500 ml flacon met vernevelaar is Glass Clean Pro ook verkrijgbaar in een navulverpakking van 5 l. Het product is dus gebruiks- 
maar tegelijk ook milieuvriendelijk. Glass Clean Pro is bovendien economisch in het gebruik en optimaal te verwerken met een schone, 
vochtopnemende papieren doek. 

 
ALGEMEEN 
 

VERPAKKING Flacon met vernevelaar 500ML | Jerrycan 5 L 

ARTIKELCODE 04.1145.9999 | 04.1146.9999 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Tensio-actieve stoffen 

Volumieke massa / dichtheid:  995 kg/m³ 

Consistentie:    Dun vloeibaar 

Viscositeit:    1 mPa.s 

Oplosmiddelen:    Butoxyethanol en secundaire alcoholen 

Geur:     Typische, kenmerkende geur 

pH:     7,0 

Verwerkingscondities:   +5°C tot +45°C 

Soort ondergrond:    Glas, spiegels en nagenoeg alle gladde, niet poreuze oppervlakken zoals bv. keramische tegels. Glass  
Clean Pro bevat geen schuurmiddelen en is veilig voor gebruik op acryl en kunststof ruiten. 

Methode van aanbrengen:   Glass Clean Pro gelijkmatig over het oppervlak vernevelen (gebruik hiervoor de navulbare flacon met  
vernevelaar) en vervolgens uitwrijven met een schone, vochtopnemende, papieren doek. Bij zwaardere  
vervuiling de behandeling herhalen. Bij het reinigen van autovoorruiten ook de ruitenwisserbladen  
schoonmaken met een doek met Glass Clean Pro. 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    24 maanden 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    F 

EAN-Code:    Flacon met vernevelaar 500 ML 5400563020623 
    Jerrycan 5 L 5400563020722 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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