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BIO CLEAN 
HOGE KWALITEITS REINIGER 
 
 
OMSCHRIJVING 
Bio Clean is een krachtig mengsel van kruipmiddelen, bevochtigingsmiddelen en 
synthetische reinigingsmiddelen dat de moleculaire structuur van vuil, vettige 
neerslag, kleverige resten en hardnekkige vetvlekken afbreekt, zonder daarbij het 
oppervlak van het materiaal zelf aan te tasten. Het vuil wordt door capillair effect 
losgemaakt en hierna geëmulgeerd, zodat het volledig verwijderd kan worden 
door afvegen en naspoelen. De geavanceerde formule maakt dat dit product 
100% biologisch afbreekbaar is en onschadelijk voor de gezondheid, omgeving of 
natuur in het algemeen 
 
 
BASIS VOORDELEN 
• Multi-toepasbaar op verschillende werkmaterialen en uitrusting. 
• Frisse geur. 
• Milde alkanische PH. 
• Is volledig biologisch afbreekbaar en draagt niet bij tot waterverontreiniging. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
• Sterk penetrerende werking waardoor het vuil wordt "opgelicht". 
• Niet corrosief, niet brandbaar. 
• Krachtig anti-corrosie additief en vermindert hierdoor het gevaar van corrosie bij stalen oppervlakken. 
• Economisch in gebruik, afhankelijk van de toepassing aanlengen 1/100 met water. 
• Niet schadelijk voor afdichtingen, keerringen, pompen en andere uitrustingen. 
 
 
TOEPASSING 
Kan gebruikt worden op alle types oppervlaktes zoals: kunststof, textiel, tapijt, vinyl, canvas, formica, lak, metaal, 
hout, chroom, aluminium, steen, beton, tegels, zetelbekleding, polyester, plexi, rubber,... Voor het verwijderen van 
de meeste soorten vervuilingen: vet, olie, teer, nicotine, dieselaanslag, insectenspatten, aanklevend stof, 
schoensmeer, potloodstrepen,… 
Reinigen: machines onderdelen, machine kamers, motoren, gereedschap en uitrusting zoals deuren, muren, taks, 
opritten, scheepsboegen, boten, voertuigen, leefruimtes voor dieren en mensen… 
Gebruik in een lage druk pomp of verstuiverfles, hoge druk pomp, dweil/borstel of een automatisch reiniging/was 
machines. Kan gebruikt worden bij automatische of manuele dosering reinigingstoestellen. 
 
 
KARAKTERISTIEKEN  VERPAKKING 
Aggregatietoestand: Vloeibaar 1L bus (12 x 1L karton) 
pH: 12,7 25L bus 
Smeltpunt: 0 °C 
Kookpunt: 78 °C < V < 233 °C 
Onderste explosiegrens: 0,85 % Vol. 
Bovenste ontploffingsgrens: 24,6 % Vol. 
Dampdruk: 4300 Pa 
Dampspanning: 1,029 
Oplosbaarheid (Water): 100 % zeer goed oplosbaar 
Log KOC - Verdelingscoëfficiënt  
n-octanol/water: 0,05 
Viscositeit, kinematisch: 1 mm²/s 
Viscositeit, dynamisch: 1 mPa.s 


