
 
 

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van producten welke geproduceerd 
worden onder de labels van Airogroup BV. Door voortdurende productresearch en -ontwikkeling kan de informatie van dit document zonder voorafgaand bericht worden 
gewijzigd . 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. 
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Airolube  
Universal Cleaner 
You’re so handy! 
Omschrijving: 
Airolube Universal Cleaner is een multifunctionele 
reiniger voor fietsen, auto's, landbouwvoertuigen en 
meer! 

Als fietsreiniger is de Universal Cleaner geschikt om 
alle onderdelen van de fiets moeiteloos schoon te 
maken. De plantaardige formule is zo ontwikkeld dat 
lichte en hardnekkige vervuiling eenvoudig te 
verwijderen zijn zonder dat de lak van je frame of 
andere onderdelen van je fiets beschadigd raken. 

De Airolube Universal Cleaner is ook uitstekend te 
gebruiken voor het reinigen van het exterieur van de 
auto, motor of landbouwvoertuig. Zo is de reiniger 
veilig te gebruiken op lakken, metalen en plastic 
onderdelen. 

Airolube Universal Cleaner is een plantaardige 
formule die in zijn geheel biologisch afbreekbaar is. 
De unieke samenstelling is veilig te gebruiken en vrij 
van iedere vorm van gevaren-labels. Ook zijn alle 
verpakkingen van Airolube 100% recyclebaar. 

Fysische eigenschappen: 

Kleur Groen 
Voorkomen Vloeistof 
pH 11 
Niet-ionogene  
oppervlakteactieve stoffen 

<5% 

Beschikbare volumes 500ml / 1000ml / 5l /  
10l / 20l 

 

Toepassing: 
Reinigen van fietsen, brommers en motoren. 
Reinigen van het exterieur van auto’s en 
landbouwvoertuigen. 

 

Gebruiksaanwijzing: 
Maak het te reinigen oppervlak nat met water. 
Spray vervolgens het oppervlak in met 
Universal Cleaner.  Even laten inwerken en 
eventuele zware vervuiling eraf borstelen. 
Vervolgens afnemen met een droge doek. 


