
 
EcoBio-R.V.S. Wax 
productnummer: 10010 

Specificatie 

EcoBio-R.V.S. Wax is een specialistische vloeistof ter bescherming van metalen oppervlakken en 
objecten ter voorkoming van vliegroest en andere aantastingen. Gelijktijdig wordt door het reinigende 
effect een schoon en glimmend aanzien verkregen. Tevens is EcoBio-R.V.S. Wax bij uitstek geschikt 
voor de behandeling van roestvast-staal en aluminium objecten, welke tot hoogglans opgepoetst 
kunnen worden. Het product bevat geen siliconen, waardoor het in een later stadium geen problemen 
veroorzaakt met lakken, coatings e.d. Tevens geschikt voor het behandelen van werkbanken, 
schaaftafels en zaagtafels. Het voorkomt ook bevriezing van rubbers in de wintertijd. 

Met EcoBio-R.V.S. Wax is er een nieuwe periode aangebroken voor mens en milieu. 

 

Toepassingsgebieden: 

 bouwbedrijven (nieuwbouw, verbouw en renovatie); aluminium en andere metalen, 
preventieve behandeling van rubbers om bevriezing te voorkomen, R.V.S. trappen 

 staalindustrie 
 levensmiddelenindustrie bijvoorbeeld voor allerlei installaties 
 horeca bijvoorbeeld R.V.S. apparatuur (koelkasten, wasemkappen, magnetrons), 

werkbladen  
 boerenbedrijven 
 carrosserie- en garagebedrijven voor onderhoud, reparatie en verkoop van auto’s, 

vrachtwagens, caravans en aanhangwagens o.a. zwarte kunststof bumpers van auto’s  
 transport bijvoorbeeld R.V.S. accessoires op transportmiddelen 
 kunststofindustrie  
 bedrijfs-, school en sportkantines bijvoorbeeld keukenapparaten 
 scheepsbouw en scheepsvaart o.a. R.V.S. relingen op boten 
 weg en waterbouw  
 toonzalen, galeries, musea ter voorkoming van vingerafdrukken op R.V.S. –kunst- 

objecten  
 

EcoBio-R.V.S. Wax is geschikt voor o.a.: 

 het reinigen en beschermen van R.V.S. 
 preventieve bescherming van rubbers in de wintertijd (bevriezing voorkomen) 
 voorkoming van vingerafdrukken 
 verwijderen van vingerafdrukken op R.V.S. 
 beschermen en beter tot uiting laten komen van beeldende kunst van R.V.S. 
 reinigen en beschermen van o.a. melktanks en aluminium (gebruiks) voorwerpen 
 reinigen en beschermen van wasemkappen en magnetrons (R.V.S.) 
 verzorgen van metalen gladde ondergronden   

 



 

 

Gebruiksaanwijzing 

Als u EcoBio-R.V.S. Wax voor het eerst gebruikt is het verstandig om het materiaal op een minder 
zichtbare plaats uit te proberen. Het materiaal dient onverdund toegepast te worden. EcoBio-R.V.S. Wax 
enige ogenblikken laten inwerken en aan de lucht laten drogen. Regelmatig gebruik bevordert de 
levensduur. 

Tip: Iets wat schoon is, is ook makkelijker schoon te houden; regelmatig reinigen met EcoBio-R.V.S. Wax 
voorkomt onnodig vaak reinigen. 

 

Voordelen van EcoBio-R.V.S. Wax zijn: 

 brandvrij 
 te gebruiken op diverse gladde ondergronden  
 sterk reinigende werking  
 siliconenvrij en krast niet 
 fris van geur vergeleken met milieubelastende producten 
 vrijwel vrij van vinger afdrukken op R.V.S.  
 waterafstotend 
 

Aanvullende informatie 

EcoBio-R.V.S. Wax dient puur te worden gebruikt, de hoeveelheid is afhankelijk van de soort en mate van 
de vervuiling. Vernevel EcoBio-R.V.S. Wax  op een doek of papier. Wrijf het oppervlak of object daarna in 
en laat het tenslotte drogen aan de lucht. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vorstvrij Bewaren 

 

 
Onbeperkt Houdbaar 
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