
GREASE 

superclean C  

Geconcentreerde, krachtige en reiniger 

Samenstelling: 
> = 30 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, 5 – < 15 % zeep, 

parfums.  

pH : 13 

 

Eigenschappen: 
•Vijfvoudig concentraat 

•Verwijdert gemakkelijk aanslag van allerlei 

•aard, in het bijzonder oliën en vetten, 

•zonder residu na te laten. Houdt geen risico 

•in voor de behandelde oppervlakken. 

•Aangename geur. 

 

Toepassingsgebieden: 
Voor alle waterbestendige vloeren en oppervlakken in de voedingssector 

zoals keukens, visindustrie, vleesverwerkende werkplaatsen en 

productiehallen met een hoge vervuilingsgraad. 
 
(Frankrijk: Product beantwoordt aan de wetgeving inzake oppervlaktereinigers die in 
contact komen met voedingsmiddelen (besluit van 08/09/99)) 

 
Toepassing:  
Geschikt voor manueel en machinaal gebruik, zoals in 

schrobzuigautomaten en hogedrukreinigers. Bij toepassing in de 

voedingsindustrie werkoppervlakken goed naspoelen met zuiver water. 

 

Dosering: 
In geval van normale vervuiling, verdunnen met 0,25 % (20 ml / 8 l water) 

in een emmer of 20 ml / 750 ml water in verstuiver met blauwe spraykop. 

Voor machinaal gebruik, zoals in schrobzuigautomaten, verdunnen met 

0.25% (4 x 20ml / 32 l water). 

 

Gebruiksaanwijzing van de ECO-fles en het navulpak: 
Om te doseren: De witte dop losdraaien. Licht drukken op het lichaam van 

de fles tot doseerkamer gevuld is.  

 

Druk verminderen en het concentraat stelt zich op de juiste 

doseerhoeveelheid van 20 ml. Uitgieten met navulhals naar onderen. 

Om het navulpak te vullen: De rode dop losdraaien. Lege 2 l-doseerflacon 

met betreffende 5-voudig con-centraat vullen vanuit het 2 l-navulpak. 

 

Voorzorgsmaatregelen: 
Irriterend. Gevaar voor ernstig oogletsel. Buiten bereik van kinderen 

bewaren. Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de ogen 

onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch 

advies inwinnen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. 

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. In geval van 

inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 

 

Milieubescherming: 
Dit product is conform de geldende reglementaire voorschriften inzake 

milieubescherming en de biologische afbreekbaarheid van de wasstoffen. 

Het afval en de resten moeten voor een aangepaste behandeling naar 

een verdeel- of verbrandingscentrum worden gebracht. 

De verpakkingen moeten volledig leeg zijn vooraleer ze naar de 

afvalverwerkingscentra worden vervoerd. Op eenvoudige aanvraag is de 

volledige informatie inzake milieubescherming beschikbaar.  

 

Dit product is bestemd voor professioneel gebruik. 

Werner & Mertz Benelux sa/nv - Drève Richelle  161K - 1410 Waterloo – Belgium 

Tel : +32 2  352 04 00 - Fax: +32 2 351 08 60 - info@werner-mertz.com - www.wmprof.com 
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Artikel-nummer: 712947 Navulzak         6 x 2 L 


