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Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurolspecialty.com 
Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht 
gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale 
vervaardigingproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen. 

Eurol Safe Clean Solve is meer dan een reiniger. Het is 
een milieuvriendelijk reinigingsconcept. Niet alleen is de 
reiniger samengesteld uit hernieuwbare, volledig 
bioafbreekbare en non-toxische ingrediënten, ook zijn de 
verpakking en het label volledig recyclebaar en gemaakt 
van de nieuwste generatie hernieuwbaar plastic van 
plantaardige of andere 100% hernieuwbare bron. Dit 
maakt Eurol Safe Clean Solve een zeer milieubewust en 
hernieuwbaar product van de nieuwste generatie. 
Geschikt voor het reinigen van zware vervuilingen zoals 
zwart vet, olie, teer, bitumen en zelfs asfaltresten 
waardoor het de ideale veilige reiniger is voor zwaar 
materieel in scheepvaart, zware industrie, garages, 
offshore, wegenbouw, agri etc. Het vervangt ook 
agressieve en dure reinigers voor het verwijderen van 
oude PFPE vetresten.

Veeg eerst de vervuiling zo veel mogelijk weg met een 
doek of papier voor het aanbrengen van de reiniger
Spray de reiniger op het vervuilde oppervlak
Geef de reiniger tijd om in te werken bij zware vervuiling
Verwijder de vervuiling met een schone doek of borstel
Indien nodig, spoel nadien af met water
Lege "groene" HDPE verpakking kan in de HDPE 
recyclestroom
Lege gerecyclede PET sprays kunnen in de PET 
recyclestroom

Volledig bioafbreekbare plantaardige reiniger
Geen giftige ingrediënten
Verpakking gemaakt van hernieuwbaar BIO plastic of 
100% gerecycled plastic (aerosol)
Aerosol heeft perslucht als drijfgas
Verpakking is recyclebaar HDPE of PET
Past in ISO cerificering aangaande procedures omtrent 
hernieuwbaar inkopen
Verwijdert zware vervuiling zoals teer, olie, zwart vet etc.
Ideaal om PFPE resten van onderdelen te verwijderen

Fysische eigenschappen

Eurol Safe Clean Solve heeft de volgende eigenschappen

 
 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

Kleur Geel   
Vlampunt 60  °C ASTM D 93 

Een milieuvriendelijk reinigingsconcept

Eurol Safe Clean Solve

Instructies voor gebruikOmschrijving


