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Truckcleaner RD 12  
 
Geconcentreerde bedrijfswagenreiniger 
 
 
 

Toepassing 
 
Truckcleaner RD-12 is een bedrijfswagenreiniger met 
een groot reinigend vermogen en bevat geen silicaat, 
zodat er geen witte strepen ontstaan. Het reinigen met  
Truckcleaner RD-12 maakt borstelen overbodig, 
hetgeen tijd & kosten bespaart. Op de juiste wijze 
toegepast is het product niet schadelijk voor lakken en 
verwijdert moeiteloos straatvuil en de atmosferische 
aanslag op tank- en vrachtwagens, carrosserieën, 
containers, e.a. vervoersmiddelen. 
 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
Hoge druk apparatuur  
 
Dosering afstellen zodat er een eindverdunning wordt 
verkregen van een 0,1 - 3%-ige oplossing. De juiste 
verdunningsgraad dient vooraf vastgesteld te worden 
aan de hand van proefnemingen. Het beste resultaat 
wordt verkregen door van onder naar boven het te 
reinigen object met Truckcleaner RD-12 te bewerken. 
Aanbevolen reinigingstemperatuur ligt, afhankelijk 
van de vervuilingsgraad en/of buiten temperatuur 
,tussen de 20 tot 80 C. Na een inwerktijd van ca. 2 tot 
10 minuten Truckcleaner RD-12 vervolgens met ruim 
bij voorkeur warm water afspuiten.  
 
Lage druk apparatuur 
 
De dosering zodanig afstellen, dat er bij de sproeikop 
van de apparatuur een 10 tot 20%-ige oplossing wordt 
bereikt. Het beste resultaat wordt ook hier verkregen 
door van onder naar boven het te reinigen object met 
Truckcleaner RD-12 te bewerken. Na een inwerktijd 
van ca. 2 tot 10 minuten Truckcleaner RD-12 
vervolgens met ruim bij voorkeur warm water 
afspuiten.  

Schuimmethode  
 
Hier wordt Truckcleaner RD-12 m.b.v. een speciale 
schuimlans in schuimvorm opgebracht. Men dient de 
dosering af te stellen tot een eindverdunning van een 
0,2 - 2%-ige oplossing. Na een inwerktijd van ca. 2 tot 
10 minuten Truckcleaner RD-12 vervolgens met zeer 
ruim bij voorkeur warm water afspuiten.  
 
Borstelmachines  
 
Een 5 tot 10 %-ige oplossing van Truckcleaner RD-12 in 
water van de doseertank aanmaken. Stel vervolgens, 
afhankelijk van de vervuiling, de dosering naar 
behoefte af. Praktijkervaringen hebben aangetoond 
dat de beste resultaten worden bereikt met een 
mengverhouding van 0,2 tot 2%-ige oplossing aan de 
norzel (1:10 tot 1:20). Na een inwerktijd van ca. 2 tot 
10 minuten Truckcleaner RD-12 vervolgens met zeer 
ruim bij voorkeur warm water afspuiten. 
 
 

Kenmerken 

 
Dichtheid (20 °C)  :   
Vlampunt           :   
pH (1% oplossing)     :   
 
 

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, de meest actuele veiligheidsgegevens 
en disclaimer het EG-veiligheidsinformatieblad 
(MSDS). 


