
Innovation in cleaning and protection

OxyReiniger Eco

Reinigt snel en effectief diverse soorten aanslag

Bijzondere voordelen

• Saneert de ondergrond tot diep in de porie en werkt preventief. 
• Maakt schrobben en borstelen overbodig.



Innovation in cleaning and protection

Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
Oxy Reiniger Eco is een oxidatief reinigingsproduct speciaal 
ontwikkeld voor het reinigen van aanslag en verwering op diverse 
oppervlakken zoals ( houten) muren,( rieten) daken, bestrating, zeil 
en doek. 
Tevens verwijdert het residuen van schimmels op diverse 
ondergronden en met name in sanitaire omgevingen. 

Gebruikersaanwijzing 
1. Plaats altijd een proefstuk om het resultaat te bepalen. 
2. Verdun afhankelijk van de vervuiling van 1:1 tot 1:10. 
3. Het oppervlak inspuiten of inwassen met een borstel. 
4. Laat het product 5 tot 10 minuten inwerken. 
5. Spoel het oppervlak af met schoon water. 
6. Herhaal de behandeling indien nodig. 
7. Op bepaalde ondergronden hoeft er niet nagespoeld te worden 

als er een doorwerking van het product gewenst is. 

 Materiaalverbruik:  
Het verbruik dient proefondervindelijk vastgesteld te worden. 

Aandachtspunten: 
- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen 

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

- Niet  bij zonnig, winderig of warm (> 25 ℃) weer toepassen in de 
buitenlucht. 

 

Bijzondere voordelen: 
• Saneert de ondergrond tot diep in de porie en werkt preventief. 
• Maakt schrobben en borstelen overbodig.

Eigenschappen: 
Voorkomen: 
Kleur: 
Reuk: 
pH: 
Ontvlambaarheid: 
Dichtheid: 
Oplosbaarheid:

Vloeibaar 
Kleurloos tot licht geel/groen 
Karakteristiek 
13 (gemeten in een 10% oplossing) 
Niet brandbaar 
1,07 g/ml 
Volledig oplosbaar

Gevarensymbolen en H& P zinnen (CLP): 
Veroorzaakt ernstig oogletsel . Veroorzaakt huidirritatie. Na het werken met 
dit product grondig wassen. Beschermende handschoenen dragen . BIJ 
CONTACT MET DE HUID (of het  haar): met veel water en zeep wassen. BIJ 
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. Bij huidirritatie: een 

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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