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ALLESREIN AMMONIA  
STERK GECONCENTREERDE, KRACHTIG ONTVETTENDE EN VUILOPLOSSENDE DETERGENT 
 
 

 

Omschrijving  
Licht alkalische universeelreiniger voor vloeren, tegels , faience, linoleum, houtwerk, email en alle afwasbare 
oppervlakken, lavabo’s, badkuipen, toonbanken, enz… 
 
 

 

Gebruiksaanwijzing  
- 1 à 2 doppen op ½ emmer water. 
- Extra vuile plekken, zoals teer, olie en vet: onverdund gebruiken. 
 
 

 

Eigenschappen - voordelen  
- Geen speciale reglementering aangaande veiligheids- en hygiëne criteria. 
- Economisch. 
- De toepassingen zijn divers, zoals: -werkplaatsen uit de voedingssector 
 -beenhouwerijen – fijne vleeswaren 
 -grootkeukens 
 -refters in fabrieken 
 -voertuigen voor transport van voedingswaren 
 -vloeren van burelen 
- - Niet geschikt voor de vaatwas 
 

 

Fysische eigenschappen  
Uitzicht : witte, opaalachtige vloeistof 
Geur : dennengeur 
Ph waarde : 9.5 – 10.0 
Mengbaarheid met water bij 20°C: mengbaar in alle verhoudingen 
Soortelijk gewicht bij 20°C: 1.060 
Koude stabiliteit: min. t° 0°C 
 
 

 

Voornaamste componenten  
Anionische en niet-ionogene oppervlakte-aktieve stoffen – fosfaten – ammoniak – complexvormers – parfum – 
bewaarmiddel. 
 
 

 

Veiligheid & hygiëne  
Ontvlambaarheid: niet ontvlambaar 
Giftigheid: niet toxisch 
Biologische afbreekbaarheid: groter dan 90%. Conform aan de Europese wetgeving betreffende 
detergenten 
Reglementering en aanbeveling: ARAB: niet gereglementeerd 
 ADR: niet gereglementeerd 
 IMO: niet gereglementeerd 
Verpakkingsmateriaal: polyethyleen 
Opslag: niet laten bevriezen 
Actie op: minerale oliën en vetten: oplossend 
 plantaardige oliën en vetten: oplossend 
 bitumen – asfalt – teer: oplossend 
 Meest voorkomende metalen: verwaarloosbaar 
Product conform ECE: nr.80597 – 83463 en BE-KB: 11/10/85 – 25/10/88 en HACCP. 
Een uitgebreide veiligheidsfiche is op aanvraag beschikbaar. 
 

 

Verpakking  
4 x 5 liter blik 
10 liter emmer 
60 liter vat 
 
 

 

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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