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Sterk geconcentreerde reiniger voor alle 
oppervlakken sterk vervuilt binnen en buiten. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gebruik Productgegevens 
 
Toepassingsgebied: 
. Intensief reinigingsmiddel voor sterk vervuilde oppervlakken 
buitenshuis, bijv. B. houten terrassen, omheiningen, deuren 
stenen tegels, metselwerk enz. Ideaal voor het reinigen en 
verwijderen van schimmels en algen. Sterk geconcentreerd. 
 

 
 
Technische eigenschappen: 
 
Vloeibare consistentie, heel goed uitsmeerbaar, sterk reinigende 
werking, sterk hydraterend. Uit zuiver plantaardige, hernieuwbare 
grondstoffen 
 

 

 
Ingrediënten: 
Water, kokosolie-tensie sojavetzuren, kaliumhydroxide, palmolievetzuren- en polyasparaginezuren. 
 

Verbruik 

1 liter concentraat zoals voorgeschreven verdund met water volstaat voor ca. 120 – 150 m2. 
 
Reinigen gereedschap 

Onmiddellijk na de verwerking, met water 
 
 
Bewaring 

Koel, vorstvrij en droog bewaren. Geopende verpakkingen goed afgesloten bewaren. 

 
Verwijdering: 

Volgens de lokale wettelijke voorschriften. Opgedroogde productresten kunnen met het huisvuil 
meegegeven worden.  

Afvalcode 07 06 01  Giscode: GE10 
 
Dichtheid : 
Ca.. 0,95g/ml. 
 
Veiligheidsvoorschriften: 

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Contact met de ogen en de huid vermijden. 
 

 
 

Gebruiksaanwijzing  

	
Verwerking : 
Intensieve reiniger, afhankelijk van de graad van vervuiling 1: 20 
tot 1: 40 met warm water verdunnen. Bijv. 250 ml intensieve 
reiniger mengen met 5-10 l water. Reiniger met een brede kwast 
of borstel gelijkmatig aanbrengen. Het behandelde oppervlak 
moet nat genoeg zijn. Ca. 20 min. laten inwerken Daarna het 
oppervlak met een borstel grondig schuren / spoelen. Herhaal de 
behandeling indien nodig. Het oppervlak met water afspoelen en 
laten drogen. Daarna kan het oppervlak met houtolie buiten 
behandeld werden. 
Materiaal onmiddellijk na gebruik met water schoonmaken. 
Niet verwerken onder + 8°C.  
 
 
	

	
  
Tip: Bij sterke schimmel- en algen aanslag de intensieve reiniger 3-4 dagen laten inwerken, daarna 
afspoelen met water. Evtl. overblijvende vlekken met een harde borstel verwijderen. 



 Première Avenue 25 
4040 Herstal  
Belgique 

Tel : 0032 (4) 246 32 49 
Fax : 0032 (4) 247 06 07 
www.ecobati.be  info@ecobati.be

 
Fiche technique – 935 
 
 

      Intensieve reiniger 
               
 

 
De gegevens en richtlijnen op de technische fiche zijn bindend. Indien van deze voorschriften moet afgeweken worden, dan moet hierover vooraf overlegd worden met de technische afdeling van de firma Reincke Naturfarben GmbH. De 
algemene regels van de bouwkunde moeten nageleefd worden. Met de verschijning van dit informatieblad verliest alle voorgaande informatie haar geldigheid 
ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ●Rudolf-Diesel-Straße 4●DE- 21614 Buxtehude●Tel: 04161 / 87549  ●Fax 04161/78369  

 
 

Sterk geconcentreerde reiniger voor alle 
oppervlakken sterk vervuilt binnen en buiten. 
 

	
	
	
	
	


