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RIM CLEANER  
REINIGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN 

 Eenvoudig in gebruik met sproeifles  

 Zeer effectief product 

 De dikke vloeistof zorgt voor een goede hechting aan  

verticale vlakken 

 Bevat een paarse kleurindicator, die verbleekt als het  

product uitgewerkt is 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
RIM CLEANER is een zeer krachtige reiniger voor stalen- 
en aluminiumvelgen, verwijdert de hardnekkige remstof 
en vuil op een veilige, maar effectieve manier. Dit maakt  
Rim Cleaner bijzonder geschikt voor de effectieve 
reiniging van stalen- en lichtmetalen velgen. Rim Cleaner 
heeft een dikke vloeibare samenstelling en houdt dus 
veel langer op de verticale delen, hierdoor wordt de 
inwerktijd aanzienlijk verlengt. Door de lila 
kleurindicator kan vastgesteld worden of het Product 
nog altijd actief is.  Zodra de kleur verbleekt en 
uiteindelijk verdwijnt, wordt de werking van Rim Cleaner 
geneutraliseerd. Hierna kan de velg met een hogedruk- 
of een stoomreiniger afgespoten worden. Het 
reinigingseffect is dan optimaal. Op sterk vervuilde 
wielen kan de reinigende werking met een borstel 
verbeterd worden.   Rim Cleaner is  gebruiksklaar en 
hoeft niet verdund te worden   
 
TOEPASSINGEN: 
Reiniger voor vrachtwagen en autowielen. Verwijdert 
vuile resten en geeft glans. Wordt ook als onderhoud 
gebruikt 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Op het te behandelen oppervlak sproeien, een paar 

minuten inwerken laten en wrijven. Afspoelen met een 

hogedrukreiniger en droogwrijven met een zachte 

schone doek 
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SPECIFICATIES: 
 
Chemische natuur 
Dodecylbenzeensulfonaat 
Fosfor 
Zwavel 
 
Aspect:   Vloeibaar 
Kleur:    Paars 
Reuk:    Geen 
pH puur:   < 1 
Dichtheid bij 20 °C:  1.060 ± 0.005 
Oplosbaarheid:  Volledig in het water 
 
Niet met andere producten mengen. 
Bij puur gebruik is het raadzaam om huishoud 
handschoenen te dragen. Bij accidentele spatten in de 
ogen, meteen grondig met water spoelen gedurende 15 
minuten  
 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beschermd 
tegen het licht. Bij een temperatuur tussen 5 °C en  
30 °C 
 
Buiten handbereik van kinderen bewaren. Indien een 
arts geraadpleegd dient te worden, de verpakking / het 
etiket bij de hand houden. Veroorzaakt ernstige 
brandwonden. Draag beschermende kleding en 
bescherm het gezicht en de ogen. Bij het inslikken van 
het product niet laten braken.  Als het op de huid (of 
haar) komt, onmiddellijk de verontreinigende kleding 
verwijderen. Huid met water afwassen/afdouchen. Bij 
inademing, de persoon aan de frisse lucht brengen, 
persoon in een comfortabele positie rustig laten 
ademen. Bij contact met de ogen: voorzichtig spoelen 
met water gedurende een aantal minuten.  Contact 
lenzen verwijderen. Verontreinigde kleding wassen 
alvorens opnieuw te gebruiken   
 
Verkrijgbaar in: 
   1L – Artikelnummer: 4091 
   5L – Artikelnummer: 4095 


