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DORIS BIO HD Cleaner  
     

               

          

DORIS BIO HD CLEANER is bijzonder super actief biologisch afbreekbaar 

alkalisch reinigingsmiddel, gebruikt voor sterk verontreinigde oppervlakken, 

pompen, leidingen, vloeren, etc. DORIS BIO HD CLEANER verwijdert snel en 

grondig vuil, vet, olie of andere sterke verontreinigingen. DORIS BIO HD 

CLEANER is zeer doeltreffend tegenover plantaardige of synthetische oliën. 

Product kan gebruikt worden in stoommachines, hogedrukreinigers, inneveling-

apparaten of met de hand. DORIS BIO HD CLEANER werkt efficiënt zowel met 

koud als met warm water. 

 

GEBRUIK: 

HOGE DRUK : oplossing maken van 10% v/v. Regelkraan zodanig doseren dat 

de werkwijze optimaal is: +/- 0,5 % aan de sproeikop en +/- 50 °C temperatuur. 

 

STOOMMACHINE: product in stoommachine brengen via doseerpomp en de te 

behandelen oppervlakte instomen. 

 

INNEVELEN: Sterk bevuilde oppervlakken : oplossing maken van 10% tot 20% v/v 

in water en naargelang de vervuilingsgraad van de oppervlakte. Innevelen van 

onder naar boven en afspoelen met hoge druk. 

 

Licht bevuilde oppervlakken: oplossing maken van 5% tot 10% v/v in water 

naargelang de vervuilingsgraad van de oppervlakte. Werkwijze idem als boven 

vermeld. 

 

MANUEEL: oplossing maken van 10% tot 20% naargelang vervuilingsgraad van 

de oppervlakte. Oppervlakte reinigen met spons of borstel. Goed naspoelen. 

 

OPMERKING: DORIS BIO HD CLEANER tast geen lakken aan. 

 

CHEMISCHE SPECIFICATIE : 

S.G. : 1,150 - 1,200 

Vlampunt : niet vlambaar 

Biologische afbreekbaarheid :  meer dan 90 % 

Toxiciteit : geen 
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VERPAKKING: 

Jerrycans van 25 ltr- drums van 220 ltr 

retourcontainers 1000 ltr 
 

 

 
 

De in deze brochure verstrekte informatie is naar ons beste weten juist en volledig daar echter de omstandigheden 

waaronder onze producten worden gebruikt niet door ons beïnvloed noch gecontroleerd kunnen worden, zullen door 

ons geen aanspraken voor ontstane schade worden geaccepteerd, evenmin garanderen wij een waarborg voor 

schending van patentrechten.    * 
 

 

 


