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Producteigenschappen 

Licht alkalische, zwakke tensidehou-
dende reiniger met een zeer hoog 
benattings en vuiloplossend vermo-
gen. Door de zeer schuimarme  
samenstelling is het met name ge-
schikt voor de meest voorkomende 
reinigingsmachines. Het product bevat 
geen complexvormers en fosfaten. 
 

Toepassing  

Als basisreiniger voor net aangebrach-
te kunststofvloeren zoals epoxy,  
polyurethaan. Als dagelijkse reiniger 
voor het verwijderen van waslagen, 
onderhoudsmiddelen, oliën e.d. op 
keramische ondergronden, marmer, 
natuursteen, kunststeen. Zowel hand-
matig te gebruiken als toe te passen in 
reinigingsmachines. 
 

Verwerking 

Vuilverwijdering: 

Remmers Grondige Reiniger maximaal 
1 : 10 met water verdunnen. 
Bij zeer sterke vervuiling de reiniger 
puur gebruiken. Het product gelijkma-
tig verdelen en tenminste 5 – 10 minu-
ten laten inwerken, doch niet laten 
drogen. Vervolgens borstelen en het 
opgeloste vuil afnemen c.q. verwijde-
ren. Meerdere malen met schoon 
water naspoelen omdat anders de 
eventueel later op te brengen onder-
houdsproducten niet goed zullen  

hechten. 
 
 
 
 
 

Opmerking 

Vooraf een proef opzetten. In verband 
met de sterk ontvettende werking 
handschoenen dragen. 
 

Verpakking, verbruik en opslag 

Verpakking  

Plastic cans van 10 liter  
Verbruik  

Naar behoefte. 
Opslag   

In de gesloten, originele verpakking, 
vorstvrij tenminste 2 jaar. 
 

Veiligheid, ecologie en afval 

Deze informatie vindt u in onze   
nieuwste veiligheidsinformatiebladen. 
 

Inhoudstoffen                                
(EG voorschrift 648/2004) 

5 – 15% niet-ionische tensiden 
0,1% geurstof 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en 
verwerking buiten onze invloed liggen, 
kunnen aan dit technisch merkblad 
geen rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze  
algemene verkoopsvoorwaarden 
(VVVF).  
Mocht u ze niet meer bezitten, 
vraagt u dan een nieuw exemplaar 
aan.  Wij leveren nl. uitsluitend  
volgens deze voorwaarden.   
 

     

Technisch merkblad 
Artikelnummer 8675  

Grondige Reiniger 
 Licht alkalische, slechts gering schuimvormende 
reiniger 

 

 

Technische gegevens  

Voluminieke massa (20°C) ca. 1,01 gr/m³ 
pH-waarde (20°C) ca. 10 
Schuimvorming (DIN 53902) ca. 5 ml 
 
Opmerking:   

Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten.  
In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk. 

 


