
 
 

  Product Informatie 
 

 
C.10060 

 

 

TRUCK WASHER NF   
 

BESCHERMENDE MATIG ALKALISCHE EXTERIEUR & KOETSWERKREINIGER 
 
 

 

Omschrijving 
 

TRUCK WASHER NF is een geconcentreerde zachte zeep speciaal ontwikkeld voor de verwijdering van de “traffic-film” op alle 
koetswerken zonder agressie voor lakwerk, glas, kunststoffen of de gebruiker. 
Het actief schuimadditief geeft, bij gebruik van een schuimlans, een sneeuwtapijt schuimontwikkeling die blijft kleven op het voertuig 
en zo het vuil losweekt.  Tijdens het spoelen onder matige druk lost het schuim zeer snel op.  Borstelen is overbodig.  Na het 
opdrogen heeft men een glanzend oppervlak zonder zeepresten op de ruiten.  De anti-statische beschermfilm voorkomt de 
aanhechting van nieuw vuil. 
 
 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

- met vernevelsysteem : eindverdunning van 1% à 8 % insproeien op het te reinigen oppervlak 
                                       na 1 à 2 minuten onder druk afspoelen (60 à 80 bar) 
- met schuimlans : de venturi instellen tussen 1% en 8%, het schuim in een dikke laag op de vervuiling aanbrengen 
                              na een 2 tal minuten het schuimtapijt onder druk afspoelen (60 à 80 bar) 
- inzepen van onder naar boven 
- TRUCK WASHER NF kan ook gebruikt worden als alkalische velgenreiniger bij 20% à 50% verdunning, als  
   anti-incest bij 5% à 10% verdunning, in truckwashinstallaties met 2% à 5% verdunning 
- voorkom s’zomers opdroging van de zeep, nooit aanbrengen in volle zon of op warme onderdelen, eventueel   
  voorspoelen om de oppervlakte af te koelen. Bij twijfel eerst testen. 
- na het reinigen de oppervlakte met zuiver water goed naspoelen om zeepresten te verwijderen. 
 
 

 

Eigenschappen - voordelen 
 

Economisch, efficiënte zeep om in 2-fasensysteem zeer snel oppervlakken te reinigen. 
Het 2-fasensysteem houd in dat men 1) de zeepverdunning op het vuil aanbrengt en 2) zonder gebruik van een borstel bij het 
afspoelen het vuil volledig verwijderd = tijdwinst bij het wassen. 
De hoge product concentratie resulteert in een belangrijke besparing op het zeepverbruik.  De speciaal geformuleerde antistatische 
beschermfilm laat een vuilafstotende en glanzende oppervlakte na.  De zeep blijft stabiel in hard water en werkt eveneens optimaal 
met koud water wat enerzijds een besparing oplevert in water-ontharding, anderzijds energie bespaart en extra slijtage voorkomt 
van de hogedrukreiniger tijdens het verhitten van water. 
TRUCK WASHER NF kan afgekoeld worden tot –10°C met behoud van de kwaliteit.  Zonder zuren noch toevoeging van solventen, 
veilig voor lakwerk, rubber, kunststof en glas.  Aangepaste additieven garanderen een snelle verwijdering van de zeep tijdens het 
afspoelen en zorgen voor een strepenloze snelle opdroging. 
Beantwoord aan FLT Quality Standards in exploitaties waar HACCP en GMP geïmplementeerd zijn als onderdeel van het kwaliteit 
en hygiëne management systeem ISO 9001 en ISO 21469 
 
 

 

Fysische eigenschappen 
 

Uitzicht : Sterk schuimende donkerblauwe vloeistof 
Ph waarde 1 % : 11.5 niet corrosief 
Mengbaarheid met water : 100% 
Kookpunt : 100°C 
Relatieve dichtheid : 1.11 
Temperatuur stabiliteit : - 10°C tot + 45°C 
 
 

 

Aanbevelingen  
 

Biodegradatie groter dan 90%, zonder zuren, solventvrij, geschikt voor de voedingsnijverheid. 
FDA 21 CFR 178.3570 / 178.3620  ■  FDA – A  ■  FARMACOPEE  ■  HACCP  ■  GMP  ■  KOSHER  ■  HALAL 
ISO 9001 / ISO 21469  ■  FLT QUALITY STANDARD 
Een uitgebreide veiligheidsfiche is op aanvraag beschikbaar. 
 
 

 

Verpakking  
 

20 liter jerrycan 
215 liter vat 
1000 liter container 
 
 

 

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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