
New All Purpose Foam Cleaner 
Večnamenska čistilna pena za uporabo na mehkih in trdih površinah. Uvrščena v program NSF, 
kategorija C1.

Koda        Naziv Oznaka Pakiranje

84909  NAPFC
85964

New All Purpose Foam Cleaner 
New All Purpose Foam Cleaner  NAPFC 500

750 ml razpršilo 
500 ml razpršilo

Lastnosti in prednosti:

• Razpršilo – se hitro suši in omogoča
ekonomično uporabo

• NSF-C1 uvrščena - primerna za aplikacije, ki so
v stiku z hrano, pijačo in farmacevtskimi proizvodi

• Ne vsebuje D-limonen – ne draži kože in je varna za
uporabo na večini površin

• Ne pušča prog in ostankov - zagotavlja kristalno
čiste površine

• Eno čistilo za vse vrste čiščenja - manjša zaloga

• Ne vsebuje silikonov - varna za uporabo v delavnicah

Uporaba

Čistilna pena KENT New All Purpose Foam Cleaner je večnamenska čistilna pena z širokim 
spektrom uporabe.
Uporablja se lahko na mehkih in trdih površinah. Uporablja se lahko na vseh vrstah vozil (znotraj in 
zunaj), v industriji, obrtništvu, pisarnah,  kuhinjah in umivalnicah, za čiščenje oken in pohištva. Na 
steklu je učinkovita in hitra, saj lahko očisti brez "namakanja".
Čistilna pena KENT New All Purpose Foam Cleaner je odišavljena, po čiščenju pusti svež in čist vonj.

Navodila za uporabo

1. Napršite čistilno peno KENT New All Purpose Foam Cleaner z razdalje od 25 do 30 cm na površino
čiščenja.

2. Obrišite z čisto krpo. Po potrebi postopek ponovite.

V primeru čiščenja občutljivih površin ali tekstila predhodno testirajte na manjšem, 
skritem delu. Za več informacij o registraciji certifikata NSF C1 si preberite tehnične informacije. 



Tehnične informacije

Čistilna pena na vodni osnoviOsnova: 

Izgled/barva: 

Vonj: 

Bela pena srednje viskoznosti 

Sadni

Specifična teža (20 °C):   0.913 g/l
pH: 
Redčenje: 

Topnost v vodi: 
Temp. nanosa: 
VOC: 
Rok uporabe: 
Tarifna številka:

10.0
Se ne redči

Popolnoma topna 
10°C do 35 °C
191 g/l
30 mesecev

3402 90 10 (750 ml) 
8403 99 90 (500 ml)

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, 
Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za 
informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT 
team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo 
sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, 
ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

NSF registracija: Na podlagi kategorije registracije NSF C1 je čistilo sprejemljivo za uporabo na 

površinah za predelavo neužitnih proizvodov, območjih brez predelave in / ali 

zunanjih površinah obratov za predelavo živil, pod pogojem, da se ne uporablja 

za prekrivanje neprijetnih vonjav zaradi nesanitarnih pogojev, in da vonj ne prodre 

v užiten izdelek. Če se uporablja za čiščenje opreme, ki se bo uporabljala pri 

predelavi hrane, je potrebno čistilo popolnoma izprati oz. izprati z pomočjo 

naprave, ki je temu namenjena. 




