
 

 

Universele ontvetter voor vloeren en oppervlakken 

Samenstelling: 

GREASE SUPERCLEAN bevat: 5 – 15% niet-ionogene 

oppervlakteactieve stoffen, < 5% zeep, parfums, 

BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE 

PH waarde : 9,4 +/- 0,5 

 

Prestatie: 

– Zeer doeltreffend dankzij de combinatie van oppervlakte en alkalische 

stoffen, verwijdert alle gewone vervuilingen in voedingsomgevingen. 

– Polyvalent, geschikt voor talrijke toepassingen zowel voor manueel 

als mechanisch (dilutie-centrale, hogedrukreiniger) gebruik. 

– Zeer aangename citroenparfum. 

 

Toepassingsgebieden: 

GREASE SUPERCLEAN is een polyvalent detergent ontvetter voor alle 

reinigingstoepassingen in de voedingsomgeving en toepasbaar op de 

meeste wasbare oppervlakken. 

Gebruik:  

SUPERCLEAN mag manueel of machinaal (dilutie-centrale, 

hogedrukreiniger) gebruikt worden. Uitsluitend voorbehouden aan 

professionele gebruikers. Niet aanbrengen op vloeren beschermd door 

een emulsie. Niet gebruiken op tapijt of niet verzegeld parket.  

(Frankrijk: Product beantwoordt aan de wetgeving inzake 

oppervlaktereinigers die in contact komen met voedingsmiddelen 

(besluit van 08/09/99)) 

Dosering : Verdunnen op 0,5% tot 1%, reinigen en daarna 

naspoelen met drinkwater op de oppervlakken die in contact komen met 

eetwaren. Bij zware vervuilingen : verdunnen op 2% of 3% of zelfs 

meer. 

 

Voorzorgsmaatregelen: 

Irriterend. Irriterend voor de ogen. Buiten bereik van kinderen bewaren. 

Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de ogen 

onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch 

advies inwinnen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. 

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of 

etiket tonen.  

Ecologie: 

De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de 

criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening 

(EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Afval en residus moeten 

verwerkt worden rekening houdend met de lokale afval- en 

milieureglementeringen. Complete informatie ivm milieubescherming is 

verkrijgbaar op aanvraag. 

 

Product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 

Veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar op aanvraag.   

 

Beschermen tegen vorst. 
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