
 
EcoBio-Trex 
productnummer: 10011 

Specificatie 

EcoBio-Trex is een reinigingsmiddel dat professioneel reinigt en tegelijkertijd onaangename 
geuren neutraliseert. EcoBio-Trex is met name geschikt voor het reinigen van 
trappenhuizen, zeker daar waar het bestrijden van stank noodzakelijk is. Het is ook te 
gebruiken bij het reinigen van sanitaire ruimten en het bestrijden van geur en stank na 
brandschade. EcoBio-Trex is effectief toepasbaar op verschillende locaties waar geuren en 
stank een probleem vormen. De biologische afbreekbaarheid van de gebruikte 
oppervlakteactieve stoffen in EcoBio-Trex voldoet aan de detergentenverordening (EG 
648/2004). 

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

 

Toepassingsgebieden: 

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

vrachtwagens, caravans en aanhangwagens 
 bedrijfs-, school en sportkantines 
 kunststofindustrie  
 
 

EcoBio-Trex is geschikt voor het reinigen en/of verwijderen van o.a.: 

 vervuiling en/of geuroverlast van sanitaire gelegenheden zoals toiletten, toiletwagens, 
toilet units, douches en slecht te ventileren ruimtes (bedompte geuren) 

 vervuiling op glas  
 ramen en -gelakte- deuren en kozijnen 
 vet aanslag op tafels, vloeren en andere oppervlakken 
 onaangename geuren  



 

 

Gebruiksaanwijzing 

De sterkte van de verdunning van EcoBio-Trex is afhankelijk van de mate van vervuiling en stankoverlast. 
Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling kan het materiaal tot maximaal 1 : 60 verdund worden met 
water. Door het gebruik van warm water wordt de werking van EcoBio-Trex versterkt. Laat het warme 
water met EcoBio-Trex enkele minuten inwerken op het oppervlak en spoel het oppervlak dan na met ruim 
water. 

Tip: Iets wat schoon is, is ook makkelijker schoon te houden; regelmatig reinigen met EcoBio-Trex 
voorkomt onnodig hoge doseringen met EcoBio-Trex 

 

 

De voordelen van EcoBio-Trex zijn: 

 brandvrij 
 water verdunbaar  
 economisch in gebruik; het concentraat is verdunbaar tot 1:60 
 biologisch afbreekbaar 
 fris van geur  
 onbeperkt houdbaar mits vorstvrije opslag 
 
 
 

Aanvullende informatie 

EcoBio-Trex is te verdunnen van 1:1 tot 1:60 en bij voorkeur met warm/koud water. De verdunning is 
afhankelijk van de soort en mate van vervuiling. EcoBio-Trex is te gebruiken bij een olie/vet-afscheider; 
vet en de vervuiling  zal zich weer scheiden van de reinigingsoplossing. EcoBio-Trex heeft een 
verwerkingstemperatuur van + 50C tot +500C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisch Afbreekbaar 
 

 
Vorstvrij Bewaren 

 

 
Onbeperkt Houdbaar 

 

 
Water Verdunbaar 
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