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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluClean V15 krachtige reiniger

CaluClean V15 krachtige reiniger is een sterk alkalisch 
reinigingsmiddel en uitermate geschikt voor toepassing 
op sterk vervuilde oppervlakken. CaluClean V15 
verwijdert de aanslag van roet, uitlaatgassen en ander 
verkeersvuil. De krachtige reiniger is tevens geschikt 
voor verwerking met een schuimpistool voor het reinigen 
en ontvetten van vloeren en wanden in slagerijen en 
bakkerijen, machines en machineonderdelen, 
productieafdelingen en andere toepassingen. 

CaluClean V15 is speciaal geschikt voor gebruik in hoge 
druk reinigingsapparatuur. De krachtige reiniger tast 
staal, legeringen, aluminium en kunststoffen niet aan. 
CaluClean V15 krachtige reiniger bevat een speciale 
combinatie van bevochtigers.

Gebruiksaanwijzing

Voor normaal gebruik ongeveer 100ml per 5 liter 
doseren.
Voor gebruik in een sproeiflacon: vul de flacon met 
500ml water en voeg 20ml CaluClean V15 toe. Voor 
gebruik in de hogedrukreiniger is een dosering van 0.1%
 tot 1% CaluClean V15 voldoende.

Positieve punten

+ Voor de meest vervuilende oppervlakken
+ Speciaal voor hoge druk reinigingsapparatuur, 
CaluClean V15 is ook verkrijgbaar in gebruiksklare 
variant.

Technische gegevens

Kleur: geel
Geur: licht geparfumeerd
Viscositeit: vloeibaar
pH: 11
Opslag: vorstvrij
Verpakking: 1, 5 en 25 liter

Veiligheidsinformatie

Zie verpakking van het product en het 
veiligheidsinformatieblad.

https://www.carellurvink.nl/webshop/p/h0003014/sp/3062001-caluclean-v15-gebruiksklare-krachtige-reiniger--1ltr
https://www.carellurvink.nl/webshop/p/h0003014/sp/3062001-caluclean-v15-gebruiksklare-krachtige-reiniger--1ltr
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CaluClean

Dit premium A+ merk product beschikt over een 
gedetailleerd werkplan en bijbehorende 
veiligheidsbladen. Deze kunt u downloaden bij de 
“Downloads”. Heeft u vragen over het gebruik of 
toepassing van dit product? Start een chat of bel één 
van onze medewerkers: 053 - 434 43 43.


