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De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type
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Een vloeibaar, alkalisch, schuimend schoonmaakmiddel om hardnekkige
afzetting van vuil te verwijderen van auto's, vrachtwagens, bussen, treinen
en andere alkalibestendige oppervlakken.
Doeltreffend tegen: Smeermiddel, olie, “wegfilm”, vuil op voertuigen

Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:Toepassingsgebied:
• Schoonmaken van voertuigen: Speciaal samengesteld voor hardnekkige
of zware vervuiling op auto's, vrachtwagens, bouwuitrusting, bussen en
treinen.
• Industriële toepassingen: uiterst doeltreffend voor het verwijderen van
smeermiddel of olie van machines of werkstukken.

Productvoordelen:Productvoordelen:Productvoordelen:Productvoordelen:
• Economisch in gebruik want het is uiterst doeltreffend in kleine
concentraties.
• Lagere onderhoudskosten aan uitrusting dankzij de corrosieblokkers in
de samenstelling.
• Zorgt voor uitstekende resultaten in een korte tijd want het is krachtig,
maar toch zacht voor geverfde oppervlakken.
• Gebruiksvriendelijk en milieuvriendelijk dankzij de hoge mate van bioafbreekbaarheid.
• Compatibiliteit met autoverf getest door het Institute for Paint Testing (Giesen, Duitsland)
Schoonmaken van auto's, trucks, bussen en commerciële voertuigen in carwashes met zelfbediening of met een hogedrukreiniger.

Toepassing:Toepassing:Toepassing:Toepassing:
• Hogedrukreinigers: Verdun SuperPlus tot 1:10 (10%) in de schoonmaakmiddeltank van de machine
en stel de schoonmaakmiddelinjector in tussen 1 en 5% in functie van de mate van vervuiling.
• Carwash met zelfbediening: Gebruiken zoals hierboven of de carwashuitrusting zo instellen dat u een
concentratie bekomt tussen 0,1 en 0,5% in de sproeimodus voor schoonmaakmiddel.
• Altijd grondig spoelen als u klaar bent met schoonmaken.
• Niet aanbrengen op warme geverfde oppervlakken. Laat de oplossing niet opdrogen op het oppervlak dat
wordt schoongemaakt

● Standaard uitrusting

● Standaard uitrusting

Model SUPER PLUS 200 L
STOREMB

SUPERPLUS SV1
10 L

SUPERPLUS SV1
25 L

Artikelnummer 5301087 105301666 105301667

Technische specificaties

Verpakking 200 L 10 L 25 L

Klasse/verpakkingsgroep NA 8/III 8/III

Ph waarde 10,5 (1% solution) 12.5-13.5 (1%
solution)

12.5-13.5 (1%
solution)

UN nummer NA 1760 1760

Professionele reinigingsmiddelen en dispensers SUPER PLUS SV1
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Model SUPERPLUS SV1
220 KG

SUPERPLUS SV1 4
X 2.5 L

Artikelnummer 105301668 105301670

Technische specificaties

Verpakking 220 KG 4 x 2.5 L

Klasse/verpakkingsgroep 8/III 8/III

Ph waarde 12.5-13.5 (1%
solution)

12.5-13.5 (1%
solution)

UN nummer 1760 1760

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Professionele reinigingsmiddelen en dispensers SUPER PLUS SV1


