
 
EcoBio-Fast 
productnummer: 10009 

Specificatie 

EcoBio-Fast is een niet-emulgerende, snel scheidende ontvetter op basis van zeer zuivere 
paraffinische koolwaterstoffen. EcoBio-Fast lost minerale oliën en vetten zeer snel op. EcoBio-Fast 
vindt vooral toepassing in de chemische en petrochemische industrie, offshore en scheepvaart en 
andere industrieën. Het is zeer geschikt voor verwerking in spoeltafels (flush-brush) en in 
dompelbakken. Het is redelijk snel verdampend, waardoor gereinigde objecten na korte tijd gereed zijn 
voor verdere bewerking. Hierdoor is EcoBio-Fast vaak inzetbaar ter vervanging van gechloreerde 
koolwaterstoffen, zoals 1.1.1. trichloorethaan, tri- en perchloorethyleen. EcoBio-Fast vormt geen 
emulsie met water en zal de olie/waterafscheider of waterzuivering dus niet nadelig beïnvloeden. Het 
product bevat slechts 0,0001% aromaten, is vrijwel reukloos, veilig en prettig in gebruik.  

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

 

Toepassingsgebieden: 

 onderhoud van o.a. verkeersborden, lichtmasten, straatmeubilair 
 onderhoudswerkplaatsen  
 bouwbedrijven; nieuwbouw, verbouw en renovatie 
 staalindustrie 
 machinefabrieken  
 transport 
 boerenbedrijven 
 carrosserie- en garagebedrijven voor onderhoud en reparatie  
 offshore en havens  
 scheepsvaart en scheepsbouw    
 kunststofindustrie  
 
 

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

 aanslag op pylonen en verkeersborden 
 vervuiling van motoren 
 bitumen en kleverige substanties zoals lijmen, stickerresten en harsen  
 vervuilde lagers, kettingen, machine- en/of motoronderdelen zoals filters en 

transportbanden 
 machines  
 gereedschappen 
 vervuiling en aanslag op kunststoffen 
 verschillende soorten -vervuilde- metalen 



 

 

Gebruiksaanwijzing 

Als u EcoBio-Fast nog niet eerder heeft gebruikt op een bepaald materiaal, is het verstandig om eerst de 
invloed van EcoBio-Fast op een minder zichtbare plaats te testen. EcoBio-Fast dient onverdund verwerkt 
te worden. Breng het aan op het te reinigen object of oppervlak, laat het enige tijd inwerken en was het 
aansluitend af of spuit het af. Laat het materiaal / object aan de lucht drogen. Eventueel kan droging 
versneld worden door gebruik van perslucht. 

Tip: Iets wat schoon is, is ook makkelijker schoon te houden; regelmatig reinigen met EcoBio-Fast 
voorkomt onnodig intensief onderhoud met EcoBio-Fast 

 

De voordelen van EcoBio-Fast zijn: 

 het vervangt gechloreerde koolwaterstoffen 
 het bevat geen  1.1.1. trichloorethaan, tri- en perchloorethyleen 
 het laat geen residu achter en heeft een goede ontvettende werking 
 het vormt geen emulsie met water en zal de olie/water-afscheider of waterzuivering dus niet nadelig 

beïnvloeden 
 het is vrijwel reukloos; bevat slechts 0,0001% aromaten 
 het verspreidt geen schadelijke stoffen 
 het is veilig en prettig in gebruik 
 
 

Aanvullende informatie 

EcoBio-Fast dient onverdund te worden verwerkt. Vernevel EcoBio-Fast rechtstreeks op het te reinigen 
product. Laat het enige tijd inwerken. Neem het daarna af met een doek of spuit het af met behulp van 
luchtdruk of spoel het na met water. EcoBio-Fast kan ook worden gebruikt met een dompeltechniek. 

      

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vorstvrij Bewaren 

 

 
Onbeperkt Houdbaar 

 

 
Vlampunt 40°C 
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