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RED ORANGE BIO 
 

NATUURLIJKE ZEEPVERVANGER OP BASIS VAN FRUIT- EN PLANTAARDIGE GRONDSTOFFEN  
 
 

 

Omschrijving 
 

Niet schuimende reiniger- ontvetter voor verwijdering van hardnekkige vervuiling zoals rubberstrepen, olievlekken, 
neerslag van vettige oorsprong, allerlei vervuilingen zoals voorkomend in voedingverwerkende ateliers en 
huishoudelijke omgevingen, kantoren. Ontwikkeld op basis van 100% biologisch afbreekbare terpenen. 
 
 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Red Orange Bio is speciaal ontwikkeld voor MACHINALE REINIGING met of zonder hoge druk, maar kan ook 
efficiënt toegepast worden bij handmatig reinigen van vloeren, wanden en andere oppervlakken. 
Red Orange Bio verdunnen 1/10 tot 1/100 in water afhankelijk van de vervuilinggraad, laten inwerken, eventueel 
wrijven over de vervuiling en goed naspoelen met zuiver water. Warm water bevorderd het week worden en oplossen 
van vetten. Op hardnekkig vuil mag het product in hogere concentratie tot zuiver gebruikt worden. 
Dosering in machines: 100-200 gr per 10 liter water. 
Vooraf op een onopvallende plek uitproberen indien twijfel bestaat i.v.m. weerstand van het oppervlak. 
 
 

 

Eigenschappen - voordelen 
 

Red Orange Bio wordt toegepast ter vervanging van traditionele reinigingsproducten op basis van zeep of 
detergenten voor het zuiveren en proper maken van productiehallen in de voeding en aanwezige machines, kantoren, 
keukens, horeca, dierenverblijven, stapelplaatsen enz… 
Bevat zeer krachtige natuurlijke oplosmiddelen op olie, vet, hardnekkig vuil. 
Beperkt in sterke mate het verbruik door de hoge werking van de grondstoffen en voorkomt verstoring van de 
waterzuivering. De grondstoffen zijn 100% natuurlijk en bijgevolg evenredig snel afbreekbaar in het milieu. 
 
 

 

Voornaamste componenten 
 

Orange-terpenen, natuurlijke niet-ioniscfhe en anionische oppervlakteactieve stoffen,  
biologisch zeer snel afbreekbaar. 
 
 

 

Fysische eigenschappen  
 

Uitzicht : rode vloeistof 
Geur : orange 
Ph bij 10 % 12.5 
Dichtheid bij 20°C: 1.04 
Product is irriterend  
 
 

 

Verpakking  
 

5 liter jerrycan 
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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