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BESCHRIJVING 
 
ARBO TRUCK CLEANER is een uniek en revolutionair vloeibaar reinigingsmiddel, gebruikt voor sterk 
verontreinigde vrachtwagens of ander rollend materiaal. 
Dit product verwijdert snel en grondig vuil, vet, olie, insectenresten, … en is zeer doeltreffend 
tegenover statisch vuil.  
Product kan gebruikt worden in hogedrukreinigers, innevelapparaten of met de hand. 
ARBO TRUCK CLEANER werkt efficiënt zowel met koud als met warm water. 
 
GEBRUIK 
 

1) HOGEDRUK 
Eerst innevelen met een oplossing 1 op 10 tot 1 op 15 naargelang de bevuilingsgraad.  
Daarna grondig afspuiten door middel van hoge druk met koud of warm water (afspuiten 
van onder naar boven). 

 
2) MANUEEL  

Oplossing maken van 1 op 10 tot 1 op 20 en voertuig wassen met spons of borstel en zeer 
goed naspoelen. 

 
3) SCHUIMREINIGING 

Verdunnen 2 - 5 % en met schuimlans aanbrengen.  Daarna grondig afspuiten met hoge 
druk. 

 
OPMERKINGEN 
 

• Tast geen koetswerk of andere lakdelen van de voertuigen aan. 

• Nooit laten opdrogen op het koetswerk. Bij innevelen van warme en matte delen, eerst het 
voertuig bevochtigen met water. 

• Ingenevelde voertuigen niet in de zon plaatsen (opdrogen !!!) 

• Voor het reinigen van zachte metalen (aluminium, koper, zink,...) eerst een resistentietest 
uitvoeren. 

• Steeds goed naspoelen met vers water. 
 
CHEMISCHE SPECIFICATIE 
 
pH : 12,0 
Soortelijk Gewicht : 1,03 - 1,08 
Vlampunt : niet brandbaar 
Biologische afbreekbaarheid  : meer dan 95 % 
Toxiciteit : geen 
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VERPAKKING 
 
Jerrycans 25 liter - drums 210 liter - retourcontainers 1.000 liter 
 
VEILIGHEID 
 
Voor meer info raadpleeg de veiligheidsfiche. 
 
 
De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke 
toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn 
van kennelijke typefouten. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in 
samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is steeds per mail of telefoon op te vragen. 
 


