
Innovation in cleaning and protection

JS 950 VV Gel

Krachtig Alkalisch reinigingsproduct

Bijzondere voordelen

- Niet brandbaar 
- Kan tot 100 ℃ gebruikt worden 
- Werkt lang in door de gel vorm



Innovation in cleaning and protection

Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
JS 950 VV Gel is een revolutionair alkalisch reinigingsmiddel in gel 
vorm voor het verwijderen van plantaardige en dierlijke ingebrande 
en verkoolde vervuilingen. 
Toepasbaar in de voedselverwerkende industrie 

Gebruikersaanwijzing 
1. Ondergrond voorverwarmen voor het beste resultaat. 
2. Aanbrengen door middel van spons, kwast of met een sprayen. 
3. Enkel tot 20 minuten laten inwerken en eventueel ondersteunen 

met borstel of pad (niet laten indrogen!) 
4. Ondergrond goed afspoelen met water of goed afnemen met een 

droge doek of papier. 

Aandachtspunten: 
- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen 

ondergronden teneinde zowel het esthetisch als op het technisch 
resultaat te bepalen. 

- Pas op aluminium, koper, messing, gegalvaniseerde en/of gelakte 
ondergronden.

Bijzondere voordelen: 
- Werkt gemakkelijk ook in het geval van extreem vastzittende 

opgehoopte vetlagen en vuil. 
- Is niet brandbaar. 
- Breekt door de krachtige samenstelling de moleculaire structuur 

van vuil af. 
- Lost de kleeflaag, waarmee vet vuil en oxidatie producten zich aan 

het oppervlak vast hechten op, dringt er diep in en emulgeert deze 
vuildeeltjes, daarna dispergeert de vervuiling door het 
reinigingsproduct, zodat deze op een eenvoudige wijze verwijderd 
kunnen worden. 

- Is volledig in water oplosbaar.

Eigenschappen: 
Fysieke eigenschappen: 
Kleur: 
Reuk: 
pH: 
Brandbaar: 
Afbreekbaarheid:

Gel 
Wit/creme 
Nauwelijks 
13 
Onbrandbaar 
Biologisch optimaal

Emballage en bedrijfsafval: 
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke 
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende 
plaatselijke verordeningen.  
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het 
geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de 
producten zijn voor risico van de gebruiker.  
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Veiligheidsinformatie 
Gevaar. Bevat natrium hydroxide. Kan bijtend zijn voor metalen. 
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Draag 
oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding, 
beschermende handschoenen. NA INSLIKKEN de mond spoelen. 
GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ 
CONTACT MET DE HUID (of haar): veronderreinigde kleding 
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/douchen. 
Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; blijven 
spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Gelekte/Gemorste stof 
opnemen om materiële schade te vermijden. Veiligheidsblad op 
verzoek verkrijgbaar.


