
 
EcoBio-Car Wash 
productnummer: 10004 

Specificatie 

EcoBio-Car Wash is een krachtig geconcentreerde, zeer hoogschuimende vloeistof voor 
toepassing in wasinstallaties voor auto’s, treinen en vrachtwagens. EcoBio-Car Wash is 
goed te verwerken met behulp van lage en hogedruk-apparatuur en zogenaamde steam 
cleaners. Als EcoBio-Car Wash op de juiste wijze wordt toegepast is het product niet 
schadelijk voor lakken en kunststoffen. Het verwijdert eenvoudig verkeersvuil, aanslag van 
uitlaatgassen en lichte atmosferische aanslag van containers, personenauto's en vele andere 
vervoersmiddelen als vrachtwagens, tankwagens, treinen, trams, bussen, kraanwagens en 
tractoren. Het product is niet toxisch. De biologische afbreekbaarheid van de gebruikte 
oppervlakteactieve stoffen in EcoBio-Car Wash voldoet aan de detergentenverordening 
(EG 648/2004). 

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

 

Toepassingsgebieden: 

• wasinstallaties voor personenauto’s, vrachtwagens, bussen, treinen e.d. 
• sportgelegenheden zoals buitenzwembaden, kantines 
• bouwbedrijven; panden voor verbouw en renovatie, groot materieel dat buiten staat, 

wagenpark 
• staalindustrie 
• levensmiddelenindustrie 
• horeca 
• boerenbedrijven 
• carrosserie- en garagebedrijven voor onderhoud, reparatie en verkoop van auto’s, 

vrachtwagens, caravans en aanhangwagens 
• bedrijfs- en schoolkantines 
• groot onderhoud bijvoorbeeld van kunststof objecten zoals kunststof puien, kozijnen en 

wandbekleding 
 Schoolgebouwen  
 
 

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

 statische vervuiling van auto’s, vrachtwagens, en dekzeilen 
 containers en heftrucks 
 kunststof  en trespa 
 trams en treinen 
 caravans en campers 
 kranen en hoogwerkers 
 landbouwmachines en graafwerktuigen 
 tankinstallaties  
 tankwagens en kraanwagens 
 boten en zeilen 
 

 



 

 

Gebruiksaanwijzing 

Als u EcoBio-Car Wash nog niet eerder heeft gebruikt op een bepaald oppervlak, is het verstandig het 
product eerst op een minder zichtbare plaats te testen. De toe te passen concentratie is afhankelijk van de 
aard en mate van vervuiling, de toegepaste verwerkingsapparatuur, alsmede waterdruk en temperatuur. 
EcoBio-Car Wash kan tot maximaal 1 : 50 met water verdund toegepast worden.                              
Breng EcoBio-Car Wash op het te reinigen object aan, laat het enige tijd inwerken (beslist niet laten 
opdrogen !) en spuit het oppervlak of object daarna ruim af met water of spoel het object uit met ruim 
water.  

Tip: Iets wat schoon is, is ook makelijker schoon te houden, regelmatig reinigen met EcoBio-Car Wash  
voorkomt onnodig hoge doseringen. 

De voordelen van EcoBio-Car Wash zijn: 

 brandvrij 
 water verdunbaar tot 1:50; dus  economisch in gebruik 
 biologisch afbreekbaar 
 fris van geur vergeleken met de milieubelastende producten 
 een goede vervanger voor chemisch producten 
 onbeperkt houdbaar mits vorstvrije opslag 
 bevat water verzachtende middelen 

Aanvullende informatie 

EcoBio-Car Wash is te verdunnen van 1:1 tot 1:50, bij voorkeur met warm water. De mate van 
verdunning is afhankelijk van de soort en mate van de vervuiling. EcoBio-Car Wash is ook te gebruiken 
met behulp van een schuimkanon in wasstraten en met een hogedrukreiniger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisch Afbreekbaar 
 

 
Vorstvrij Bewaren 

 

 
Onbeperkt Houdbaar 

 

 
Water Verdunbaar 
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