
 
 
 
 

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV   
 
Ferney Group BV Datum: 23-05-2012 
Ampèrestraat 15 TSFK    12/1516719 
1704 SM Heerhugowaard Rev     : A 
Nederland Blad    : 1/2 
 
Productnaam: Kelfort® Kel-Natu-X 
 
Opgesteld door:    E.G. Bekrachtigd door:    W.A. 

  
 
Het product: Kelfort® Kel-Natu-X is speciaal ontwikkeld voor het snel en veilig 

verwijderen van resten stickerlijm, bitumen, pur, teer en lijmachti-
ge polyurethaan, kitten, olie, tectyl, plakbandresten en vele andere 
kleverige resten. Ook uitermate geschikt voor het reinigen van ge-
reedschappen. Te gebruiken voor het verwijderen van wassen en 
vetten maar ook voor het reinigen van voertuigen. Het is een krach-
tig reinigingsmiddel, gebaseerd op natuurlijke grondstoffen en is 
zuinig in gebruik. Voor binnen- en buitengebruik. 

 
Toepassingen: - Verwijdering van olie, was, vet, hars, teer, (sticker-)lijm, bitu-

men, etc. 
 - Toepasbaar op staal, polyester, glas, aluminium, etc. 
 
Beperkingen: Kelfort® Kel-Natu-X verwijdert géén uitgeharde verf, polyuret-

haankit e.d. 
 
Kenmerken: - Veelzijdig reinigingsmiddel. 
 - Zeer effectief middel. 
 - Krachtig. 
 - Laat geen residu achter. 
 - Citrusgeur. 
 - Gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. 
 - Hoogoplossend vermogen. 
 - Niet-corrosief. 
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Leveringsvorm: 
Kleur: Transparant. 
EAN-codes: 1516719 => 8714678073779 (pallet). 
 1516719 => 8714678073731 (doos). 
 1516719 => 8714678052989 (stuks). 
Verpakking: Spuitbus van 500 ml. 
Inhoud doos: 12 spuitbussen. 
Afmetingen doos: (l x b x h): 28 cm x 21,5 cm x 24 cm. 
Afmetingen vole pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 158 cm. 
Aantal dozen op pallet: 84. 
Productiegegevens: De productiedatum en de tht-datum zijn aangegeven op de spuit-

bus. 
 
Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden houdbaar in goed gesloten, originele verpak-

king op een droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Technische gegevens: 
Basis: Citrusterpeen.. 
VOS-gehalte: 100 m/m %. 
Geur: Citrus. 
Soortelijke massa bij 
20 ºC: 0,84 g/ml. 
Algemeen: Niet verwerken beneden 10 °C. Buiten niet bij dreigende regen, 

vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron 
plaatsen. 

 
Gebruiksaanwijzing: Spuit Kel-Natu-X op het vervuilde oppervlak, even laten inwerken 

en verwijderen met een doek. Bij sterke vervuiling de behandeling 
herhalen tot het gewenste resultaat is bereikt. Niet toepasbaar op 
rubber en polystyreen. Test vooraf altijd de verdraagzaamheid van 
de ondergrond door middel van een proefstuk. Verwijdert géén uit-
geharde verf, polyurethaankit e.d. 

  


