EcoBio-Power
productnummer: 10001

Specificatie
EcoBio-Power is een zeer speciale/krachtiger ontvetter ter vervanging van thinner,
wasbenzine, remreiniger en vele andere milieubelastende producten. Met EcoBio-Power is
reinigen/ontvetten van Trespa, Kunststof, Nicotineaanslag, Machines, Vetvlekken op een
oprit, Kunststof tuinmeubelen, Velgen, Boten, Dekzeilen, Uitlaatgassen enz enz GEEN
probleem. EcoBio-Power is zeer geschikt voor schrob-zuigmachines, tapijt- en shamporella
systemen. Door de sterke reinigingskracht en de schuimgeremde eigenschappen is EcoBioPower een zeer effectief product voor het reinigen van sterk verontreinigde vloeren met
behulp van een schrob- zuigmachine. EcoBio-Power kan worden gebruikt op beton, steen,
asfalt (ZOAB en DAB), linoleum, rubber en de meeste kunststofvloeren. Het is ook geschikt
voor ESD vloeren.
Het laat na gebruik een frisse geur na. Voor vloeren die een polymeer en/of waslaag hebben
is EcoBio-Power minder geschikt, omdat de mogelijkheid bestaat dat de waslaag wordt
gestript.
Met EcoBio-Power is er een nieuwe periode aangebroken voor mens en milieu.
Toepassingsgebieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sportgelegenheden zoals zwembaden, fitness ruimtes, doucheruimten
bouwbedrijven; nieuwbouw, verbouw en renovatie
staalindustrie
levensmiddelenindustrie
horeca
boerenbedrijven
carrosserie- en garagebedrijven voor onderhoud, reparatie en verkoop van auto’s,
vrachtwagens, caravans en aanhangwagens
bedrijfs-, school en sportkantines
kunststofindustrie
weg en waterbouw
scheepsbouw en scheepsvaart

EcoBio-Power is geschikt voor het reinigen c.q. verwijderen van o.a.:











vervuiling door olie of vet
vervuild beton en asfalt
vervuilde en vettige vloeren van linoleum, rubber en de meeste soorten kunststof
vervuilde en vettige vloeren die géén polymeer en/of geen waslaag hebben
vetaanslag op schilderwerk
vuil- en vetaanslag op gevelbekleding zoals trespa en kunststof
vuil- en vetaanslag op machines, dekzeilen, tractoren en landbouwvoertuigen zoals
mestwagens
vervuilde kettingen en gereedschappen
nicotineaanslag in kantines, bussen, treinen, keukens, en woningen
as en roetaanslag

Gebruiksaanwijzing
Voor de meeste vloeren is een EcoBio-Power dosering van toepassing tussen 1:1 tot maximaal 1:60 met
koud of warm water. Bij sterk verontreinigde industrievloeren kan de dosering verhoogd worden naar ca.
1:40. Voor verwijdering van bandensporen, hakstrepen e.d. is een verdunning van 1:5 tot 1:10 nodig. Breng
de EcoBio-Power verdunning aan met behulp van een mop om een betere verdeling te verkrijgen. Laat het
vervolgens enkele minuten inwerken en bewerk de vloer dan met een schrobmachine of een
éénschijfsmachine. Spoel het oppervlak of object af en/of zuig het met de schrob-zuigmachine droog.
Tip: Iets wat schoon is, is ook makkelijker schoon te houden; regelmatig reinigen voorkomt onnodig hoge
doseringen met EcoBio-Power.
De voordelen van EcoBio-Power zijn:









brandvrij
water verdunbaar
economisch in gebruik; het concentraat is verdunbaar tot 1:50
biologisch afbreekbaar
fris van geur in vergelijking met milieubelastende producten
goede vervanger voor chemisch producten
onbeperkt houdbaar mits vorstvrije opslag
roestwerende eigenschappen

Aanvullende informatie
EcoBio-Power is te verdunnen van 1:1 tot 1:50 en bij voorkeur met warm water, dat is afhankelijk van de
soort en mate van de vervuiling. EcoBio-Power is te gebruiken bij een olie/vet-afscheider; vet en de
vervuiling zal zich weer scheiden van de reinigingsoplossing.
EcoBio-Power is vrij van Gevaarssymbolen.

Biologisch Afbreekbaar

Vorstvrij Bewaren

Onbeperkt Houdbaar

Water Verdunbaar

