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Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com 
Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht 
gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale 
vervaardigingproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen. 

Eurol Brake Cleaner Spray:
• is een krachtige sneldrogende niet corrosieve remreiniger voor rem- en 
koppelingsdelen, alsmede andere materialen die ontvet moeten worden.

• verwijdert snel overtollige remvloeistof, vuil, vet en olieresten van 
remmen en koppelingsdelen en laat geen residu achter.  

• voorkomt piepende remmen. Door de handige verpakking kan Eurol 
Brake Cleaner Spray onder alle hoeken gebruikt worden.

• kan niet gebruikt worden op rubber, kunststoffen of geverfde 
onderdelen zonder het eerst te hebben uitgeprobeerd. 

De bus goed schudden voor elk gebruik, minimaal 10 seconden. 
Gebruik voldoende product op de te reinigen onderdelen en laat het 
enkele seconden inwerken. Indien nodig, veeg het daarna schoon met 
een absorberende doek. In geval van versterkte koolstofverontreiniging 
de handelingen herhalen.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact 
met de ogen onmiddellijk spoelen met overvloed aan water. Licht 
ontvlambaar.

Eurol Brake Cleaner Spray heeft een houdbaarheid van 3 jaar in een 
koele en droge ruimte met een minimale temperatuur van +5°C en een 
maximum van +25°C.

Fysische eigenschappen

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kleur Kleurloos   
Vlampunt -12  °C ASTM D 93 

Technische vloeistoffen - Aerosols

Omschrijving

Eurol Brake Cleaner Spray 500ML
Remreiniger en ontvetter


