
 
 

  Product Informatie 
 

 
 
 

Bruggestraat 66       M. 0475/65.21.94                  T. 051/70.09/61  
8840 Staden       F.   051/70.09.68                  info@pypro.be                          www.pypro.be 
 

DETERGENT LIMOEN  
 

STERK GECONCENTREERDE, KRACHTIG ONTVETTENDE EN VUILOPLOSSENDE DETERGENT 
 
 

 

Omschrijving  
 

Biologisch afbreekbare detergent met een hoge concentratie aan actieve ontvettende, vuiloplossende en vuilbindende stoffen. 
Speciale huidbeschermende additieven maken van dit krachtig product toch een zachte afwasmiddel voor veelvuldig gebruik. 
Toepasbaar op elk materiaal voor een grondige en zuivere reiniging met een glanzende afwerking op glas, porselein, email en elke 
harde blinkende ondergrond. Aangewezen voor zowel huishoudelijk als industrieel gebruik evenals geschikt voor de 
voedingsverwerkende nijverheid.  
 
 

 

Gebruiksaanwijzing  
 

Maak elke verdunning in warm water van 0,1 % voor reiniging van ruiten tot 0,8 % voor de manuele vaatwas 
Ontvlekken op textiel met een concentratie van 1,0 % tot 1,5 % afhankelijk van vervuilingsgraad. Vooraf uit proberen. 
Verwijderen van oud vuil en aangekoekt vet : 2,0 % tot 5,0 % 
Voor het ontvlekken of ontmossen van buiten muren en tegels kan men 0,1% tot 0,9% CHLOOR 45/50 toevoegen aan de oplossing 
met DETERGENT LIMOEN om vuil verkleuringen intensief te behandelen.  
OPGELET vooraf op een onopvallende plaats de verhoudingen uittesten.  
Mensen met gevoelige huid en bij toevoeging van CHLOOR 45/50 steeds beschermende handschoenen gebruiken. 
 
 

 

Eigenschappen - voordelen  
 

Hoge concentratie van actieve grondstoffen : 36%. 
Sterke ontvettende eigenschap op zowel plantaardige, dierlijke als minerale vetten en eiwitten. 
Lost roet en verkoolde resten snel op.  
Houd het vuil gebonden in de oplossing, doch heeft in de nawerking eveneens een snel afscheidend vermogen. 
Geen belasting voor plaatselijke waterzuiveringen. 
Biologisch afbreekbaar, conform HACCP & GMP, geschikt voor IKKM, beantwoord aan AFNOR NFT 73102 
 
 

 

Toepassingen  
 

Huishoudelijk, vis en vleesverwerkende nijverheid, melk & kaas productie, land en tuinbouw. 
Onderhoudswerkplaatsen in fabrieken, garages, gemeenschappen, carrosseriebedrijven, schilderaars, metaalverwerkende 
bedrijven, onderhoud van machines, in grondverzet- en bouwbedrijven, constructie van hout, beton en metaal, enz… waar met een 
eenvoudig middel allerhande vuil dient verwijdert te worden van elk oppervlak. 
 
 

 

Fysische eigenschappen  
 

Uitzicht : groen, dik vloeibaar 
Geur : zachte limoengeur 
Soortelijk gewicht bij 20°C : 1,05 (D 4052) kg/lt 
Oplosbaar in water : volledig oplosbaar 
PH waarde : neutraal 
Koude stabiliteit : - 10°C 
Kookpunt : 100°C 
 
 

 

Voornaamste componenten  
 

Huidbeschermende & huidverzorgende componenten, anionische tencides, aromatenvrije oplosmiddel actief op minerale 
grondstoffen, kleurstof, limoneen, bewaarmiddel. 
 
 

 

Veiligheid & hygiëne  
 

Biologische afbreekbaarheid boven de 95% voor de oppervlakte actieve stoffen. Niet ontvlambaar, niet giftig noch toxisch.  
Conform ARAB, ADR, IMO.  
Een uitgebreide veiligheidsfiche is op aanvraag beschikbaar. 
 
 

 

Verpakking  
 

4 x 5 liter jerrycan 
6 x 1 liter fles 
 
 

 

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze 
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik 
van onze producten. 
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