
 
 

  Product Informatie 
 

 

 

 

 

TECHNO FLOORCLEAN DG PLUS 
 

VLOEIBARE DETERGENTREINIGER VOOR BORSTELMACHINES 
 
 

 

Omschrijving 
 

Schuimvrije krachtig ontvettende en vuiloplossende detergent voor toepassing in borstelmachines. Werkt zeer snel in op vettige 
vervuilingen van allerlei aard met vuilbindend resultaat. Door toevoeging van het schuimremmend additief is dit middel uitstekend 
geschikt in machinale bewerkingen waar afwezigheid van schuim aanbevolen is. Door de concentratie is reeds bij lage 
toevoegingen een goed reinigend resultaat merkbaar. Biologisch afbreekbaar kleur en reukvrij.  
Geschikt voor toepassing in de gehele voedingsindustrie. Zowel machinaal met of zonder hoge druk als manueel inzetbaar. 
 
 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Schrobmachine : 50 à 200 gr per 10 liter water, afhankelijk van de vervuilingsgraad. 
Manueel : 5 à 10% oplossen in warm water. Laten inwerken op het vuil en naspoelen met zuiver water. 
Op hardnekkig vuil mag de concentratie verhoogd worden.  
 
 

 

Eigenschappen - voordelen 
 

Langdurige actieve werking in schrobmachines. Beperkt het verbruik per gereinigde oppervlakte. 
Sterke binding van het vuil. Snelle inwerking op vettige oppervlakken. 
Breekt schuimvorming efficiënt af in de voorraadbak.  
Kleurloos, smaakloos en geurloos, geschikt voor toepassing in de voedingsindustrie  
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 
 
 

 

Toepassingen 
 

Zowel industrieel als huishoudelijk inzetbaar. Specifiek voor vuile en vettige vloeren in productiehallen, magazijnen en 
winkelruimten. Onderhoudswerkplaatsen in fabrieken, garages, gemeenschappen, carrosseriebedrijven, schilderaars, 
metaalverwerkende bedrijven, onderhoud van machines, in grondverzet- en bouwbedrijven, constructie van hout, beton en metaal, 
horeca, landbouw, enz…  
 
 

 

Fysische eigenschappen 
 

Uitzicht : transparant, vloeibaar 
Geur : geurloos  
Soortelijk gewicht bij 20°C : 1,04 (D 4052) kg/lt 
Oplosbaar in water : volledig oplosbaar 
PH waarde : 12,50 
Koude stabiliteit : - 10°C 
Kookpunt : 100°C 
 
 

 

Voornaamste componenten 
 

Niet ionogene oppervlakte actieve stoffen, NTA, conserveringsmiddelen, alcoholderivaat. 
 
 

 

Veiligheid & hygiëne 
 

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

 

Verpakking  
 

4 x 5 liter jerrycan 
 
 

 

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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