
 
EcoBio-GR Stripper 
productnummer: 10014 

Specificatie 

EcoBio-GR Stripper is een neutrale, niet schuimende industriële reiniger in een dik vloeibare 
uitvoering. EcoBio-GR Stripper is ontwikkeld voor het verwijderen van allerhande vervuilingen vooral 
op die plaatsen waar geen alkalische produkten gebruikt kunnen worden. Het betreft vervuilingen door 
o.a. drukinkten, graffiti, harsen, polyurethaan, dierlijke, plantaardige en minerale vervuilingen. 
EcoBio-GR Stripper dient puur te worden gebruikt op de ondergrond. 

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

 

Toepassingsgebieden: 

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

vrachtwagens, caravans en aanhangwagens 
 kunststofindustrie  
 bedrijfs-, school en sportkantines 
 utiliteitsgebouwen zoals schoolgebouwen , kinderdagverblijven, speelzalen  

 

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

 schaftketen, betonnen objecten of wanden en muren, viaducten, aquaducten, 
geluidsschermen, kunstwerken e.d. die bespoten zijn met graffiti 

 dierlijke, plantaardige of minerale vervuiling 
 vervuilde c.q. bespoten ramen en deuren 
 besmeurd glas en glaswerk 
 vervuilde zuilen 
 vervuiling door drukinkten en harsen 

 



 

 

Gebruiksaanwijzing 

Als u EcoBio-GR Stripper nog niet eerder heeft gebruikt op een bepaald materiaal, is het verstandig om 
de werking van EcoBio-GR Stripper eerst op een minder zichtbare plaats te testen. Het materiaal dient 
onverdund gebruikt te worden. EcoBio-GR Stripper op het te reinigen object aanbrengen, enige tijd laten 
inwerken ( beslist niet laten opdrogen ) en aansluitend met ruim water afspuiten of afspoelen. Gebruikte 
apparatuur altijd met ruim water nareinigen. 

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

 

De voordelen van EcoBio-GR Stripper zijn: 

 biologisch afbreekbaar 
 makkelijk te verwerken 
 niet brandbaar 
 effectief in het verwijderen van graffiti 
 onbeperkt houdbaar 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisch Afbreekbaar 
 

 
Vorstvrij Bewaren 

 

 
Onbeperkt Houdbaar 

 

 


	10014_EcoBio-GRStripper_pag1
	10014_EcoBio-GRStripper_pag2

