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EIGENSCHAPPEN 
 

• Geschikt voor nagenoeg alle oppervlakken (kunststof, rubber, stof, leer etc.). 

• Zeer eenvoudig in het gebruik. 

• Reinigt diep, veilig en snel. 

• Ideaal als siliconen- en nicotineverwijderaar. 

• Geeft geen strepen. 

• Laat een frisse geur na. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

Easy Clean is een professionele vloeibare reiniger die kan worden toegepast op nagenoeg elk type ondergrond. Het verwijdert nicotine, vet, 
vuil, pekel en siliconen en is daarnaast ook zeer effectief voor het verwijderen van insecten.  
 
Doordat Easy Clean de ondergrond niet aantast, is het uitermate geschikt als totaalreiniger. Het product kan dus veilig, doch zeer effectief 
toegepast worden voor het reinigen van kwetsbare delen, zoals harde en zachte kunststoffen, lak, aluminium, chroom en zeildoek. Ook voor 
bekledingsmaterialen zoals textiel, rubber, leder, kunstleder en diverse kunststoffen is Easy Clean het ideale product.  
 
Easy Clean is dun vloeibaar en daardoor zeer eenvoudig vanuit een sproeiflacon of druktank aan te brengen. Ook kan het product als reiniger 
direct aan de hogedrukreiniger worden toegevoegd. Op sterk vervuilde, ongelakte oppervlakken kan met een borstel de reinigende werking 
versterkt worden. Op gelakte oppervlakken is hetzelfde effect met een spons te bereiken. Bij het reinigen van buitenapplicaties kan na een 
inwerktijd van slechts enkele minuten het object met een hogedruk- of stoomreiniger worden afgespoten. Het reinigingseffect is dan optimaal.  
 
Easy Clean is gebruiksklaar en hoeft niet meer te worden verdund. Door de verpakking in een sproeiflacon van 1 liter is Easy Clean zeer 
gebruiksvriendelijk en direct toepasbaar. Naast de handige sproeiflacon van 1 l is Easy Clean ook verkrijgbaar in een navulverpakking van 5 liter 
en 25 liter. Hiervoor kan ook de Innotec bulbfles (Bulb Shaped Bottle) in combinatie met de 360° Trigger of de Innotec Multi Sprayer worden 
gebruikt. 

 
ALGEMEEN 
 

VERPAKKING Flacon met vernevelaar 1 L | Jerrycan 5 L | Jerrycan 25 L 

ARTIKELCODE  04.1153.9999 | 04.1158.9999 | 04.1160.9999 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Mengsel van anorganische zouten, basen, oppervlakte-actieve stoffen en alcoholen 

Volumieke massa / dichtheid:  1040 kg/m³ 

Consistentie:    Vloeibaar 

Viscositeit:    1 mPa.s 

Verwerkingscondities:   +5°C tot +30°C 

Soort ondergrond:    Vrijwel iedere ondergrond. Dit product bevat natrium-metasilicaat: niet op glas laten indrogen! 

Methode van aanbrengen:   Easy Clean dekkend op het te reinigen oppervlak spuiten en even laten inwerken. Bij sterke vervuiling of  
ruwe oppervlakken met een doek of borstel inwrijven. Na inwerking altijd droogwrijven met een schone,  
droge doek of afspoelen met overvloedig water (Innotec Inno-Cleaner). Indien nodig vooraf testen op een  
onopvallende plaats. Indien men Easy Clean wil verdunnen of gebruiken in reinigingsmachines of  
hogedrukreinigers: naargelang de vervuiling 5% tot 50% Easy Clean toevoegen aan het water. 

Reinigen materialen:   Met water 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    12 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    F 

EAN-Code:    Flacon met vernevelaar 1L: 5400563021040 
    Jerrycan 5L: 5400563021316 
    Jerrycan 25L: 5400563021422 

 
 
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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