
 
EcoBio-Bouw 
productnummer: 10003 

Specificatie 

EcoBio-Bouw is een krachtige geconcentreerde en hoogschuimende zure reiniger. Omdat 
EcoBio-Bouw biologisch afbreekbaar is, is het een perfecte vervanger voor veel 
milieubelastende ontvettingsproducten. Daarnaast voldoet dit product aan alle eisen om te 
worden gebruikt in de bouw en in de levensmiddelenindustrie. 

EcoBio-Bouw wordt ook gebruikt als vervanger voor zoutzuur, dat niet meer mag worden 
gebruikt in Nederland. Het kan veilig worden toegepast op R.V.S. en op zachte metalen 
zoals tin, legeringen, aluminium en koper met een beperkte contacttijd. Verdere 
toepassingen zijn het verwijderen van kalk- en cementaanslag en corrosie in leidingen en 
tanks. De bierbrouwerijen en de zuivelindustrie gebruiken dit product voor het verwijderen 
van gist en leidingaanslag. 

Met EcoBio-Bouw is er een nieuwe periode aangebroken voor mens en milieu. 

 

Toepassingsgebieden: 

• sportgelegenheden zoals zwembaden, fitness ruimtes, doucheruimten 
• bouwbedrijven; nieuwbouw, verbouw en renovatie 
• staalindustrie 
• levensmiddelenindustrie 
• horeca 
• boerenbedrijven 
• carrosserie- en garagebedrijven voor onderhoud, reparatie en verkoop van auto’s, 

vrachtwagens, caravans en aanhangwagens 
• bedrijfs-, school en sportkantines 
• kunststofindustrie  
 
 

EcoBio-Bouw is geschikt voor het reinigen van o.a.: 

• kalkaanslag op muren, wanden, sanitair in zwembaden en badkamers 
• kalkaanslag op bouwgereedschappen en bouwapparatuur zoals trilmachines en 

betonmolens 
• cementresten op bouwgereedschappen (o.a. spatels en troffels), bouwmaterialen (o.a. 

steigerdelen en loopplanken) en bouwmachines (o.a. betonmolens) 
• vliegroest op R.V.S. 
• gistaanslag en leidingaanslag in leidingen en opslagtanks 
• kalkaanslag op glaswerk 
• aanslag van fecaliën op stangwerk van ligboxen voor vee 
• ijzerafzetting op gegalvaniseerd staal, messing en chromen oppervlakken  
• kalkaanslag op o.a. kunststofkozijnen en beplatingen 

 



 

 

Gebruiksaanwijzing 

Voor het eerste gebruik van EcoBio-Bouw is het raadzaam het product op een minder zichtbare plek op 
het te reinigen materiaal te testen. EcoBio-Bouw kan maximaal verdund worden tot 1:40. Afhankelijk van 
de aard en mate van de vervuiling wordt een hoeveelheid concentraat aangebracht op het verontreinigde 
materiaal. Vervolgens dient u het product enige tijd te laten inweken (nooit laten opdrogen), waarna het 
met ruim water moet worden afgespoeld of afgespoten.  

Tip: Iets wat schoon is, is ook makkelijker schoon te houden; regelmatig reinigen met EcoBio-Bouw  
voorkomt reiniging met onnodig hoge doseringen EcoBio-Bouw. 

 

De voordelen van EcoBio-Bouw zijn: 

 brandvrij 
 water verdunbaar  
 economisch in gebruik; het concentraat is verdunbaar tot 1:40 
 biologisch afbreekbaar 
 fris van geur vergeleken met de milieubelastende producten 
 een goede vervanger voor chemisch producten 
 onbeperkt houdbaar mits vorstvrije opslag 
 

Aanvullende informatie 

EcoBio-Bouw is een concentraat dat te verdunnen is met, bij voorkeur warm, water.  De verhouding 
EcoBio-Bouw:water is afhankelijk van de soort en de mate van vervuiling, maar dient te liggen tussen 1:1 
en 1:40 .  

EcoBio-Bouw is te gebruiken bij een olie/vet afscheider; het vet en de vervuiling zal zich weer scheiden 
van de reinigingsoplossing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisch Afbreekbaar 
 

 
Vorstvrij Bewaren 

 

 
Onbeperkt Houdbaar 

 

 
Water Verdunbaar 
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