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Technisch Informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 8900 
 
Omschrijving: Colad Hygiënische Oppervlaktereiniger 
- Standaard 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificaties 
 
Snelle, hygiënische oppervlaktereiniger voor alle oppervlakten.  
Een effectieve reiniginsformule op basis van alcohol en de beste sneldrogende oplossing voor snelle reiniging van 
alle interieuroppervlakten van een voertuig. Gebruik deze reiniger voor het schoonmaken van alle oppervlakten 
welke met regelmaat door de handen worden aangeraakt. Bijvoorbeeld: motorkap, deuren, handvatten, 
dakbelijsting, zonnedak, lederen en stoffen bekleding etc.    
 
Kenmerken en voordelen 
• Multifunctionele reiniger. 
• Geschikt voor alle harde oppervlakten in een voertuig. 
• De standaardversie is geschikt voor gebruik op alle oppervlakken, waaronder leer en stof. 
• Effectieve reinigingsformule op alcoholbasis. 
• Direct en gemakkelijk te gebruiken. 
• Garandeert snelle reiniging. 
• Sneldrogend. 
• Laat geen strepen achter. 
• Brengt een voertuig terug naar showroomstandaard binnen enkele minuten. 
• Biedt een schoon voertuig voor technici, voorafgaand aan reparatie. 
• Biedt de eigenaar de schoonste auto als mogelijk. 
 
Technische specificaties 
 
• Standaard versie met matig alcoholpercentage (25%) 

 
• Verpakking:   

o 5 L jerrycan / 4 jerrycans per doos / 96 jerrycans per pallet 
 

• Houdbaarheid:  
o 12 maanden 

 
• Opslaginstructies:  

o Bewaar buiten direct zonlicht bij een temperatuur tussen 5℃ en 30℃ 
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• Gebruiksaanwijzing:  
o Gebruik dit product voor de reiniging van harde oppervlakten welke regelmatig in contact komen met 

de handen 
o Breng aan met een pompvloeistofspuit (Art.nr. 9705) en een vochtige doek (Art.nr. B12686589) 
o Breng de reiniger direct aan op de schone doek 
o Neem het oppervlak af met de bevochtigde doek om te reinigen 
o Droog na met een schone, droge doek of laat het oppervlak drogen aan de lucht 
o Deze multifunctionele reiniger kan vrijwel overal in de auto worden gebruikt.  
o Veilig te gebruiken op stof en leer 

 
 
Ontwikkeld door: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland                           T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                  www.colad.nl 
 
Disclaimer 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker 
om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden 
gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. 
Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke 
gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke 
toepassing van de gebruiker te bepalen. 
 

 

http://www.emm.com/
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