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Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurolspecialty.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 Swift Clean Foam Spray is een multifunctionele 
schuimreiniger voor het reinigen en ontvetten van glas, 
plastic, metaal en andere waterresistente gecoate 
oppervlakken. Deze professionele reiniger laat geen 
strepen of residu achter. Eurol Swift Clean Foam Spray is 
zeer geschikt voor het verwijderen van stof, nicotine, 
ingedroogde insectresten en vettige vervuiling van, onder 
andere, ramen, spiegels, tapijten, meubilair, deuren en 
auto-interieuren. Ook is het zeer geschikt voor het 
verwijderen van vingerafdrukken van tv’s, smartphones, 
tablets, laptops en andere schermen. 

Eurol Swift Clean Foam Spray is InS A1 / NSF A1 
gecertificeerd en daarmee geschikt voor gebruik in de 
voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, 
horeca, landbouw en akkerbouw.

Indien onzeker, probeer het product eerst op een klein 
onderdeel van het te reinigen oppervlak
Schud de spuitbus voor gebruik
Laat de reiniger inwerken
Verwijder de reiniger en het vuil met een schone doek of 
poetspapier
Gebruik niet op hete oppervlakken
Gebruik deze reiniger niet op oppervlakken behandeld met 
een speciale technische coating

NSF A1, 163810
Multifunctionele reiniger
Droogt zonder residu
Laat geen strepen achter
Bioafbreekbaar
Aangename geur
Druipt niet
Zuinig in gebruik

Fysische eigenschappen

Eurol Swift Clean Foam Spray heeft de volgende eigenschappen
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Multifunctionele schuimreiniger

Eurol Swift Clean Foam Spray
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