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PRODUCT INFORMATIE

MOTOR CLEANER 

        Motor Cleaner dient puur te worden 
gebruikt,hetheeft een neutrale geur en is zuinig 
in gebruik. Degereinigde delen kunnen met lucht 
worden droog geblazen.Kunststoffen en rubbers 
worden tijdens de korte contacttijd niet aangetast.
 Verder is het geschikt voor alle oppervlakken.

ANALYSE WAARDEN

Soortelijk gewicht bij 25C 1.15 Cst

Vlampunt >39

Kookpunt 200C

Kleur Kleurloos / Helder

MOTOR CLEANER

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van BO Motor Oil producten. De informatie in dit document kan altijd en
zonder voorafgaand  bericht  gewijzigd  worden  omwille  van  voortdurende  productresearch  en  -ontwikkeling.  De  analysegegevens  die  in  dit  productinformatieblad  worden  genoemd  zijn  typische  waarden.  Kleine 
afwijkingen,  die kunnen  voorkomen  tijdens  het  normale  vervaardigingproces  van  het  product,  zullen  de  kwaliteit  van  het  product  niet  beïnvloeden.  Hoewel  deze  tekst  met  grote  zorgvuldigheid  is 
samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in 
samenspraak met de leverancier.

LEVERBARE VERPAKKING

        Motor Cleaner is samengesteld 
uit sterk werkende emulgatoren en 
koolwaterstof oplos- middelenmet een 
gering verdampingsverlies.

 achter.

        Motor Cleaner wordt toegepast voor het snel
reinigen van motordelen, filters, machines, 
machine- kamers, tanks, hefbruggen, vloeren, etc. 
Verder kan het toegepast worden voor het reinigen 
van vette vloeren en wanden;na spoelen met          
       Cleaner Multi Wash blijft er geen vette laag

6435 - 5L, 6434 - 20L, 6234 - 30L, 6433 - 60L, 6436 - 210L


