
 
EcoBio-Less 
productnummer: 10002 

Specificatie 

EcoBio-Less is een niet-emulgerende ontvetter op basis van zuivere gedesaromatiseerde 
koolwaterstoffen. EcoBio-Less lost minerale oliën en vetten zeer snel en probleemloos op. 
Dit product is vooral toe te passen in de chemische en petrochemische industrie, offshore, 
scheepvaart en vele andere industrieën. Het is met name geschikt voor handmatige 
verwerking in spoeltafels (flush-brush) en in dompelbakken. EcoBio-Less vormt geen 
emulsie met water en zal dus de olie/water-afscheider niet nadelig beïnvloeden. Het bevat 
slechts 0,03% aromaten, is vrijwel reukloos en dus prettig in gebruik. 

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

 

Toepassingsgebieden: 

 werkplaatsen 
 bouwbedrijven; nieuwbouw, verbouw en renovatie 
 staalindustrie 
 machinefabrieken 
 scheepsbouw 
 boerenbedrijven 
 carrosserie- en garagebedrijven voor onderhoud, reparatie en verkoop van auto’s, 

vrachtwagens, caravans en aanhangwagens 
 kunststofindustrie  
 scheepsvaart 
 transportmaatschappijen 
 offshore en havens 
 
 

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

 vetaanslag op materialen zoals op gereedschap, matrijzen 
 vervette transportbanden, kettingen en –kogel-lagers 
 vetaanslag op elektrische apparaten, machines en machineonderdelen 
 vervuilde motoren en motoronderdelen zoals filters 
 vettige substanties op bouwgereedschap en machines die in de bouw worden gebruikt 

zoals betonmolens 
 plakkerige residuen, vetten, harsen en oliën  

 



 

 

Gebruiksaanwijzing 

Als u EcoBio-Less voor de eerste keer gebruikt, adviseren wij u om het eerst te testen op een stukje van 
het te reinigen materiaal op een minder zichtbare plek. EcoBio-Less dient u onverdund toe te passen. Op 
het te reinigen object aanbrengen, even laten inwerken en dan met schoon water naspoelen. Tenslotte aan 
de lucht laten drogen. EcoBio-Less is uiterst geschikt voor handmatig gebruik in een flush-brush 
(spoeltafels) en in dompelbakken. 

Tip: Iets wat schoon is, is ook makkelijker schoon te houden; regelmatig reinigen met EcoBio-Less 
voorkomt nóg intensiever reinigen met EcoBio-Less. 

 

De voordelen van EcoBio-Less zijn: 

 fris van geur 
 verspreidt geen schadelijke dampen  
 residu vrij 
 zeer hoog vlampunt ; 60°C 
 verwijdert plakresten 
 geschikt voor gebruik in spoeltafels en dompelbakken 
 vrijwel reukloos, dus prettig in gebruik 
 laag aromatengehalte 0,01% 
 vrij hoog ontvettende werking 
 

Aanvullende informatie 

EcoBio-Less kan probleemloos geloosd worden via de olie-waterafscheider. EcoBio-Less bevat geen 
emulgatoren en daardoor ontstaat er geen stabiele verbinding tussen de vervuiling, het water en  EcoBio-
Less. Omdat er niet altijd gereinigd mag worden met een alkalische reiniger is EcoBio-Less een veilig 
alternatief. 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisch Afbreekbaar 
 

 
Onbeperkt Houdbaar 

 

 
Vlampunt 60°C 
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