
EcoBio-Bupy L  
productnummer: 10045 ( vrij van gevaarsymbolen ) 

Specificatie 

EcoBio-Bupy L is een hoogwaardige vloeibare reiniger voor verwijdering van olie- en vetaanslag op 
metalen objecten en onderdelen. EcoBio-Bupy L is alkalisch ingesteld, maar door toevoeging van 
inhibitoren wordt metaalcorrosie voorkomen. Deze eigenschappen maken het produkt bij uitstek 
geschikt voor de reiniging van alle metalen en legeringen, inclusief aluminium, koper, zink e.d. Niet-
schuimend, dus uitstekend te verwerken in industriële wasmachines, zoals Bupy Cleaners e.d. Na 
reiniging drogen de behandelde objecten vrijwel streeploos op. Vrij van toxische componenten. De 
biologische afbreekbaarheid van de gebruikte oppervlakteactieve stoffen in EcoBio-Bupy L voldoen 
aan de detergentenvordering (EG 648/2004). 

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

Sectoren: 

 bouwnijverheid 
 staalindustrie 
 agrarische industrie 
 auto-industrie  
 kunststofindustrie  

Probleemgebieden van verontreiniging zijn: 

 stalen voorwerpen 
 droogt vrijwel streeploos op 
 stalen onderdelen 
 verwijderen van olie en vetresten 
 legeringen 
 aluminium 
 zink 
 koper 

  

 



Gebruiksaanwijzing 

 

Als u EcoBio-Bupy L nog niet eerder heeft gebruikt op een bepaald materiaal is het verstandig om de werking van Eco 
Bio-Bupy L eerst op een minder zichtbare plaats te testen. De toe te passen concentratie van    EcoBio-Bupy L is 
afhankelijk van de aard en mate van vervuiling, de toegepaste verwerkingsapparatuur, alsmede waterdruk en –
temperatuur. De exacte dosering wordt door ons aangegeven in een separaat reinigingsadvies per applicatie. Maximale 
verdunning 1 : 20 met water. Op het te reinigen object aanbrengen, enige tijd laten inwerken ( beslist niet laten 
opdrogen ) en aansluitend met ruim water afspuiten of uit of afspoelen. 

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

 

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

 legeringen 
 aluminium 
 zink 
 koper 
 staal 
 ijzer  

De voordelen van EcoBio-Bupy L zijn: 

 brandvrij 
 water verdunbaar  
 concentraat dus economisch in gebruik 
 biologisch afbreekbaar 
 fris van geur ten opzichte van de milieubelastende producten 
 een goede vervanger voor de chemisch producten 
 onbeperkt houdbaar mits vorstvrije opslag 
 te verdunbaar 1:20 met water 

Aanvullende informatie 

EcoBio-Bupy L is te verdunnen met, bij voorkeur warm, water.  De verhouding product/water is afhankelijk 
van de soort en de mate van vervuiling, maar dient te liggen tussen 1:1 en 1:20 .  

 

 

 

 

Biologisch Afbreekbaar 
 

 
Vorstvrij Bewaren 

 

 
Onbeperkt Houdbaar 

 

 
Water Verdunbaar 
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