
Spirit 418 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet zomaar een glas- en interieurreiniger, 
de afwijking van de standaard glasreinigers 
met een verbluffend resultaat. 
 
Pluspunten product 
• Reinigt en ontvet in een handomdraai 
• Residuvrij 
• Absoluut streeploos 
• Zeer goed inzetbaar in combinatie met 

een microvezeldoek 
• Gereed voor direct gebruik 
 
Uw voordeel 
• Krachtiger dan een gemiddeld product 
• Voorzien van een 

reinigingsondersteunend appelextract 
• Veilig voor alle waterbestendige 

oppervlakken 
• Zuinig in gebruik 
• Universeel toepasbaar 
 
Verpakkingen 
Spirit 418 is verkrijgbaar in diverse 
verpakkingen: 
• Fles van 2 liter 
• Cans van 5 en 10 liter 
 
Spirit 418 
De werking van Spirit 418 overtuigd zelfs 
de meest kritische gebruiker. De 
sprayreiniging val alle afwasbare 
oppervlakken vindt plaats in een 
handomdraai en een fris resultaat is direct 
zichtbaar. 
 
• Wateroplosbare alcoholen, surfactants 

en een appelextract zorgen voor een 
vetvrij oppervlak 

• Reduceert herbevuiling 
• Bevat geen bijtende stoffen zoals 

ammonia 
• Droogt snel op 
 
Gebruiksaanwijzing 
Normale spraymethode: Bevochtig het 
oppervlak gelijkmatig en spaarzaam. Neem 
vervolgens met een droge doek of papier 
het oppervlak grondig af, zodat er een 
gelijkmatige droging is. 
 
In combinatie met microvezeldoek: Spray 
een kleine hoeveelheid op de doek, de 
werking van de microvezel wordt 
geactiveerd. De polijstende en mogelijk 
schadelijke werking van de microvezel 
wordt geëlimineerd en de doek kan ca. het 
10-voudige aan vuil opnemen. Hij werkt zo 
sneller, langer en zorgt voor een nog beter 
resultaat. De vochtige doek over het 
oppervlak halen en een schoon en vetvrij 
oppervlak is direct zichtbaar. 
 
Fysische, chemische 
eigenschappen 
Omschrijving: vloeibaar, blauw 
Viscositeit: Ca. 6 cP 
pH: ca. 9,5 
Dichtheid: 0,95 g/ml 
Vlampunt: >32°C, onderhoudt niet 
 de verbranding 
Oplosbaarheid: volledig 20°C 
 
Wettelijk verplichte informatie 
Zie de R- en S-zinnen op de M.S.D.S. en 
het etiket 
 
Uw adviseur 
Ap Keizer Reinigingstechnieken BV 
A. Einsteinlaan 31 
9615 TE  KOLHAM 
Tel: 0598-394502 
E-mail: info@apkeizer.nl 
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