
 
EcoBio-Glass 
productnummer: 10013 

Specificatie 

EcoBio-Glass is een interieurreiniger/onderhoudsmiddel voor professioneel gebruik. EcoBio-
Glass is gefabriceerd op basis van alcoholen en oppervlakteactieve stoffen met antistatische 
werking. Het is bij uitstek geschikt voor het reinigen van gladde en glimmende oppervlakken 
zoals glas, vitrines, gelakt hout, deuren etc. EcoBio-Glass is ook toepasbaar op 
beeldschermen, toetsenborden en andere computer randapparatuur, fotokopieer apparatuur 
e.d. Het droogt snel en streeploos op. De biologische afbreekbaarheid van de gebruikte 
oppervlakteactieve stoffen in EcoBio-Glass voldoen aan de detergentenverordening (EG 
648/2004). 

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

Toepassingsgebieden: 

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

vrachtwagens, caravans en aanhangwagens 
 kunststofindustrie  
 bedrijfs-, sport- en schoolkantines  
 utiliteitsgebouwen zoals schoolgebouwen , kinderdagverblijven, speelzalen  
 
 

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

 vetaanslag en/of vervuiling op computer apparatuur; beeldschermen en toetsenborden  
 vetaanslag en/of vervuiling van T.V. beeldschermen 
 vuile deuren en ramen 
 vuile vitrines en glazendeuren  
 roet en as aanslag  
 glas dat strepen na laat 
 nicotine aanslag in auto’s, kantines en rookruimtes. 
 vetaanslag in keukens 
 vuile spiegels in douches, W.C. of op kantoren 
 vetaanslag op gelakt hout 
 

 



 

 

Gebruiksaanwijzing 

Bij de eerste toepassing is het verstandig om EcoBio-Glass op het materiaal op een minder zichtbare plaats 
te testen. EcoBio-Glass kan zowel onverdund als verdund gebruikt worden. Bij gebruik op 
glasoppervlakken kan EcoBio-Glass 1:4 gebruikt worden. Let op!  Zorg dat bij toepassing op electrische 
apparatuur deze niet is ingeschakeld. Voorkom dat de vloeistof in het apparaat kan komen. 

Tip: Iets wat schoon is, is ook makkelijker schoon te houden met EcoBio-Glass, regelmatig reinigen 
voorkomt onnodig vaak reinigen met EcoBio-Glass.    

 

De voordelen van EcoBio-Glass zijn: 

 brandvrij 
 water verdunbaar  
 concentraat is te verdunnen tot 1:4; dus economisch in gebruik 
 biologisch afbreekbaar 
 fris van geur in vergelijking met milieubelastende producten 
 laat geen strepen na 
 onbeperkt houdbaar mits vorstvrije opslag 
 

Aanvullende informatie 

EcoBio-Glass is te verdunnen van 1:1 tot maximaal 1:4 met water, maar dat is afhankelijk van de soort en 
mate van de vervuiling. EcoBio-Glass is volledig 100% biologisch afbreekbaar en kan via verneveling 
worden toegepast. Na de verneveling afspoelen mat water of afnemen met een spons of een doek. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisch Afbreekbaar 
 

 
Vorstvrij Bewaren 

 

 
Onbeperkt Houdbaar 

 

 
Water Verdunbaar 
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