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Steam Clean NL 
 
Alkalische reiniger voor interne containerreiniging 
 

• Geschikt voor het verwijderen van olie, vet en vuil 

• Bevat chelaten, waardoor verstopping van de sproeikoppen wordt voorkomen 

• Tot ca. 2% veilig toe te passen op aluminium 

• NSF geregistreerd voor gebruik in de levensmiddelenindustrie, toegelaten voor categorie 
 A2 
 
 
 

Toepassing 
 
Steam Clean NL wordt toegepast voor het verwijderen 
van olie, vet, poeder en vuil van machinerieën, chassis, 
tanks, containers en van vloeren in werkplaatsen. 
Steam Clean NL is een sterk geconcentreerd 
reinigingsmiddel op basis van laag schuimende 
anionogene oppervlakte actieve stoffen. Hierdoor zijn 
deze producten uitermate geschikt voor gebruik in 
stoomreinigers en hogedruk spuitapparatuur. De 
ideale combinatie van Steam Clean NL en stoom 
maken ook een reiniging op moeilijk bereikbare 
plaatsen mogelijk. Het product is geschikt voor gebruik 
op epoxy coatings en de meeste metalen waaronder 
aluminium (tot ca. 2%). Het product niet gebruiken op 
tin, zink, gegalvaniseerd materiaal, zink silicaat 
coatings en de meeste verven/lakken. Bij gebruik op 
aluminium op voorhand testen. 
 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
De gebruiksconcentratie van Steam Clean NL is 
afhankelijk van de vervuilingsgraad, -aard, contacttijd, 
temperatuur en applicatiemethodiek. Bij gebruik in de 
voedselverwerkende industrie na reiniging grondig 
naspoelen met leidingwater. Bij gebruik op aluminium 
niet hoger doseren dan 2%. 
Voor de verschillende applicaties worden de volgende 
gebruiksconcentraties aanbevolen: 
 
Stoomreiniging  :  1 - 3% 
Hogedrukreiniging :  1 - 3% 

Kenmerken 
 
Kleur   :  kleurloos - lichtgeel 
Dichtheid (20°C)  :  1,24 
pH (onverdund)  :  >13 
Vlampunt (Closed Cup) :  niet van toepassing 
 
 

Veiligheidsinformatie 
 
De gebruiker van dit product dient zich aan de 
nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid 
en milieu te houden. Zie voor meer informatie over de 
samenstelling van het product,  de meest actuele 
veiligheidsgegevens en disclaimer het EG-
veiligheidsinformatieblad (MSDS). 
 
 

Toelatingen 
 
Geregistreerd bij het NSF, categorie A2 
(registratienummer 140779). A2: Het product kan 
worden gebruikt in dompelbaden, stoom- en 
mechanische reiniging, voor meer informatie 
raadpleeg www.nsf.org. 

 
 
 

 
 

http://www.nsf.org/

