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Inhoud 
Verpakking 
Artikelcode 

: 1 ltr / 25 ltr
: 12 stuks per doos 
: 515 / 517

Productbeschrijving:
RAPID CLEANER is een krachtig wateroplosbaar veilig oplosmiddel, biologisch afbreekbaar en alkalisch 
ingesteld voor een snelle efficiënte verwijdering van vet, vuil, koolstof, olie, roet, nicotineaanslag en
andere hardnekkige vlekken in talloze toepassingen. De actieve bestanddelen zijn synthetische 
reinigingsmiddelen, een organisch oplosmiddel (dat tot de vlekken doordringt en deze oplost) en 
anorganische zouten (voor de reiniging, om verzeping, korrosie tegen te gaan en om water te 
ontharden). Het beste resultaat wordt verkregen, wanneer men een CTN Rapid Cleaner oplossing vernevelt met 
een spuit op het te reinigen oppervlak en meteen afneemt met een vochtige doek. 

Opspuiten, afvegen en klaar. 

Toepassingen:
CTN Rapid Cleaner wordt gebruikt als snel reinigingsmiddel voor het reinigen van gelakte en 
ongelakte voorwerpen, vloeren, machines, machineonderdelen, precisie onderdelen in 
iedere industrie.

Gebruik bij reiniging van: 
Heaters, luchtverversingsapparaten, vliegtuigen, asfalttegels, boten, bakstenen, badkamers, porseleinen en 
betonnen tegels, lopende banden, koelsystemen (voor draaibanken, maalmachines, slijpmachines. enz.), 
dieselmotoren, grafzerken, uitlaatgasvlekken, rookkanalen, vloeren, voedselverwerkende machines,keukens, 
(ovens, fornuiskappen, ventilatoren)., leren en vinyl bekledingen, lampen, machines, boten en schepen, 
maaimachines, neonlampen, oliën, olieraffinaderijen, vaten, pijpleidingen en pompen, drukpersen, ijskasten, 
spoorweg-materiaal, rubber, rioolzuiveringsinstallaties, douches, toiletten, ultrasonische reinigingsapparatuur, 
siliconenaantasting, stalen meubelen, zwembaden, vrachtauto’s, en tankwagens, terrazzo, tractoren, dekkleden, 
jaloezieën, muren, lasapparatuur, houten vloeren en alle denkbare voorwerpen en onderdelen waarvoor men 
veilig, in water oplosbaar schoonmaakmiddel zoekt. Speciale toepassing voor schildersbedrijven; 
vervangingsmiddel voor ammoniak, en geschikt voor z.o.a.b wegen.

Dosering: 
Normale vervuiling : 1 Liter RAPID CLEANER op 10 Liter water
Zware vervuiling : 1 Liter RAPID CLEANER op 5 Liter water
Bijzondere toepassing : RAPID CLEANER kan onverdund worden ingezet ingeval van bijv. zware roetvervuiling 
als bilgencleaner bij schepen etc.

pH- waarden bij 20°C 
1 deel RAPID CLEANER : 2 delen water 12,8
1 deel RAPID CLEANER : 5 delen water 12,5
1 deel RAPID CLEANER : 10 delen water 12,2
1 deel RAPID CLEANER : 20 delen water 11,8

Waarschuwing RAPID CLEANER dient niet op glas of spiegels te worden gebruikt, in verband met 
een mogelijk etsende werking. Let op!! vooraf testen. 

Fysische toestand : Vloeibaar
Kleur : Rood
Geur : Karakteristiek

Goedgekeurd door TNO - Food Safe Certificaat




