
 

DUCT CLEANER                                            versie: DC 0720111 

Eigenschappen 

• Reinigt vervuiling en rekent af met onaangename geuren. 
• Zeer actief en stevig schuim met lang werkzame bestanddelen.  
• Met extensieslang voor moeilijk bereikbare plaatsen. 
• Door optimale reiniging zal nieuwe verontreiniging zich moeilijker 

hechten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omschrijving  
 

Duct Cleaner is een luchtkanaalreiniger die op eenvoudige wijze vervuilde oppervlakken in 
luchtkanalen van auto’s en gebouwen reinigt. Het vuil wordt door het schuim opgenomen en 
afgevoerd, waarna een schoon oppervlak en een aangename geur achterblijven.  
 
Duct Cleaner biedt op zeer eenvoudige wijze de perfecte oplossing voor het reinigen van vervuilde 
en onaangenaam ruikende kachelventilatie- of luchtbehandelingsystemen. Vervuiling van het 
kachelventilatiesysteem zorgt voor een verminderde hygiëne, wat irritaties aan de luchtwegen en 
ogen kan veroorzaken. Duct Cleaner voorkomt daarnaast ook dat er door de vervuiling, in een later 
stadium, een onaangename geur zal ontstaan.  
 
Duct Cleaner is zeer gebruiksvriendelijk. Het product wordt geleverd als aerosol met een speciale 
extensieslang met sproeikop. Hiermee wordt het product op alle, ook de moeilijk bereikbare 
plaatsen aangebracht. De inhoud van 250 ml is voldoende om de meest voorkomende 
kachelventilatie- of luchtbehandelingsystemen volledig te reinigen.  
 
Algemeen 
 
Verpakking  Aërosol 250 ml 
Bestelcode (kleur) 159.1 (wit) 
Artikelcode  04.0172  



 

DUCT CLEANER                                            versie: DC 0720111 

 
Basis Oplossing van parfumoliën, oplosmiddelen in water en speciale additieven 

Volumieke massa / dichtheid ± 940 kg/m³ 

Consistentie Stabiel wit schuim 

Oplosmiddelen Water, butylglycol 

Vlampunt < 0°C 

Schuimstabiliteit Goed 

Verwerkingscondities +10°C tot +30°C 

Soort ondergrond Alle typen luchtkanalen 

Methode van aanbrengen Spuit de luchtkanaalreiniger m.b.v. de bijgeleverde extensieslang in de moeilijk bereikbare plaatsen waar 
zich vuil kan hebben vastgezet. Het actieve schuim gedurende ongeveer 15 minuten laten inwerken. 
Daarna vervalt het schuim weer tot vloeistof, zodat het de vervuiling mee kan afvoeren. Om het drogen 
te versnellen, kan het ventilatiesysteem worden geactiveerd, wat de aangename geur versterkt.  

Reinigen materialen Met water 

Reinigen handen Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid 1 jaar in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities Koel en droog bewaren 

Batchcodetype A  

Bijzonderheden Toegepaste elektronica tijdens reiniging niet rechtstreeks in contact brengen met het product 

 


