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De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan 
altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd 
zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces  van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze 
tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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Eurol Safe Clean Aqua is een milieu- en 
gebruiksvriendelijke waterige reiniger. Het is gemaakt 
van hernieuwbaar, volledig bioafbreekbaar en niet-giftige 
ingrediënten. De verpakking en het label zijn volledig 
recyclebaar. Dit maakt Eurol Safe Clean Aqua een 
hernieuwbaar product van de laatste generatie. Geschikt 
voor het verwijderen van zware vervuilingen als zwart 
vet, olie, teer, polymeren, bitumen en zelfs 
asfaltresiduen waardoor het de ideale veilige reiniger is 
voor zwaar materieel in scheepvaart, zware industrie, 
garages, offshore, wegenbouw, agri en 
voedingsindustrie.

 InS A1
 Volledig bioafbreekbare reiniger
 Geen brandgevaar
 Verpakking is HDPE of PET recyclebaar
 Past in ISO certificering omtrent sustainable 

procurement procedures
 Verwijdert zware vervuilingen zoals teer, olie, zwart vet 

e.d.
 Voldoet aan de 2013 VGP richtlijn, Europees Eecolabel
 Bevat geen alcohol of dierenderivaten
 Zeer zuinig in gebruik

 Gereed voor gebruik

Fysische eigenschappen:

Eurol Safe Clean Aqua heeft de volgende eigenschappen:

Kleur Kleurloos
pH 11.4

Een milieu- en gebruiksvriendelijke waterige reiniger

 Veeg eerst de vervuiling zo veel mogelijk weg met 
bijvoorbeeld een doek of papier voor gebruik van de 
reiniger

 Spray de reiniger op het vervuilde oppervlak. Gebruik 
niet te veel

 Laat de reiniger inwerken bij zware vervuiling
 Verwijder de vervuiling met een schone doek of borstel
 Wanneer nodig, spoel naderhand af met water
 Lege verpakking kan worden toegevoegd aan de HDPE 

recyclingstroom
 Opmerkingen: voor het verwijderen van dikke 

ingedroogde lagen vervuiling zoals lagen bitumen of 
teer, maak eerst diepe krassen in de laag zodat de 
reiniger kan doordringen tussen de vervuiling en het te 
reinigen oppervlak. Bij het aanbrengen van de krassen, 
pas op dat het oppervlak onder de vervuiling niet 
beschadigt
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