
   
 

V-COM CHEMICALS  Your chemical and industrial cleaning expert 
 

De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen verantwoording 
nemen. Contactgegevens: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 593 0203 

 
www.v-comchemicals.nl 

Superreiniger 
 
Superreiniger is een zeer sterk geconcentreerde, alkalische ontvetter op basis  van 
oppervlakte actieve stoffen, reinigingversterkers en loog. 
 

• Snelle en diep doordringende werking 

• Zeer sterk ontvettend vermogen 

• Biologisch afbreekbaar 

• Door de emulgerende werking worden oliën en vetten water afspoelbaar 
 
 
 

Toepassing 
 
Superreiniger is zeer geschikt voor het verwijderen van 
zware verontreiniging zoals aanslag door roet en 
brandschade op vloeren en wanden, meubilair en 
dergelijke 
Superreiniger is ook geschikt voor de reiniging van 
kunststof en metalen (gevel)panelen e.d. 
 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
Verdun Superreiniger indien nodig met water tot 
maximaal 1:10. Breng het product aan met behulp van 
een hand-lagedrukspuit of een vernevelspuit. Borstel 
door met een harde borstel. 
Laat het product enkele minuten inwerken en spoel of 
spuit af met schoon water. 
 
Theoretisch rendement 
 
5-8 m2 per oplossing 
Het verbruik is sterk afhankelijk van de ruwheid van 
het oppervlak en de mate van vervuiling en verdunning 
 
Reiniging apparatuur 
 
Direct na gebruik met schoonwater. 
 
Applicatie condities 

 
Minimale omgevingstemperatuur :  5 °C 
Maximale relatieve vochtigheid : 100% 
Minimale ondergrond temperatuur :   5 °C 
Maximale ondergrond temperatuur : 35 °C 
 
 

Kenmerken 

 
Dichtheid (SG), pH waarde 
 
pH onverdund product  : ca. 13 
pH verdund met water 1:10  : 12,5 
 
Verpakking 
 
10 Liter HDPE can    
 
Houdbaarheid 
 
Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge 
koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele 
verpakking. 
 
Restanten 
 
Restanten van het product en lege verpakking 
afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met 
de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften. 
 

 

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). 
 
 
 

 
 


