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 Superclean      Productinformatieblad  

 Algemeen  

Zeer sterke, ontvettende reiniger zonder geur- en kleurstoffen voor dagelijks en periodiek onderhoud van                                                      

roestvrijstaal, chroom, tegels, stenen, hout, kunststof, linoleum en gecoate of gespoten materialen. 

                 SUPERCLEAN is universeel inzetbaar in alle branches. 

   Fysische eigenschappen  

  Uiterlijk : lichtgele vloeistof 

  Geur : specifiek 

  pH   : +/- 13,0 

Toepassingsgebied  

                 SUPERCLEAN is te gebruiken 

 op machines, gereedschappen, hakblokken, vloeren, wanden, rookkasten, bakplaten, ovens, grills in de 

voedselverwerkende industrie en horecagelegenheden. 

 op auto’s, bussen, vrachtauto’s, treinen, schepen, bulldozers en maïscombines in garage- en transportbedrijven, 

landbouwloon en mechanisatiebedrijven. 

 op banken, kuipstoelen, terrassen, reclameborden, in sportcomplexen en parken 

 bij brand- en roetschaden. 

 Via alle olie en vetafscheiders. 

 Technische eigenschappen  

 SUPERCLEAN 

 verwijdert vet, olie, eiwitten, groentesappen, straatvuil, oude waslagen, roestloop, roet en dieselaanslag. 

 verwijdert ook loopstrepen veroorzaakt door onbehandeld hout( zgn. bloed van merbau). 

 verwijdert zelfs groene aanslag. 

 werkt snel en heeft een hoog vuildragend vermogen. 

 kan zowel met sproei- of schuimapparatuur als met hogedrukspuit gebruikt worden. 

 verzeept natuurlijke en dierlijke oliën en vetten. 

 emulgeert en geëmulgeerd zeersnel olie en vet. 

 is opgebouwd uit biologisch afbreekbare grondstoffen. 

  

 Gebruiksaanwijzing  

SUPERCLEAN afhankelijk van de vervuiling 1:50 tot 1:200 verdunnen, opbrengen en even laten inwerken. Indien nodig 

schrobben en het losgeweekte vuil met hogedruk afspuiten. 

                 Voor het verwijderen van groene aanslag SUPERCLEAN van 1:5 tot 1: 50. 

                 Let op! SUPERCLEAN kan ongelakt aluminium aantasten 

       Hantering en opslag  

SUPERCLEAN werkt irriterend op de ogen en de huid. 

Voor uitvoerige informatie verwijzen we naar het veiligheidsinformatieblad.  

                 Het product vorstvrij bewaren om mogelijk kwaliteitsverlies te voorkomen.  

 

   Deze aanwijzingen zij gedaan volgens de huidige stand van kennis en informatie over ons product en haar toepassings mogelijkheden. Zij hebben daarom niet          

de pretentie bepaalde eigenschappen van de producten of haar geschiktheid voor een concreet toepassingsdoel te verzekeren. Een onberispelijke kwaliteit 

garanderen we binnen onze algemene leveringsvoorwaarden. 
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