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Telesto HD Bio H1 cleaner 
 
BESCHRIJVING 

Telesto HD Bio H1 cleaner is een uniek en revolutionair vloeibaar reinigingsmiddel, 
gebruikt voor sterk verontreinigde vrachtwagens of ander rollend materiaal. 

Verwijdert snel en grondig vuil, vet, olie, insectenresten, enz. 

 

Telesto HD Bio H1 cleaner is zeer doeltreffend tegenover statisch vuil. Product kan 
gebruikt worden in hogedrukreinigers, innevelapparaten of met de hand. Werkt 

efficiënt zowel met koud als met warm water. 

 

GEBRUIK 

Hogedruk: eerst innevelen met een oplossing 1:10 tot 1:15 naargelang de 

bevuilingsgraad. Daarna grondig afspuiten door middel van hoge druk met koud of 

warm water (afspuiten van onder naar boven). 

 

Manueel: oplossing maken van 1:10 tot 1:20 en voertuig wassen met spons of borstel. 

Zeer goed naspoelen. 

 

Schuimreiniging: verdunnen 2 - 5 % en met schuimlans aanbrengen. 

Grondig afspuiten met hoge druk. 

 

OPMERKINGEN 

Telesto HD Bio H1 cleaner tast geen koetswerk of andere lakdelen van de voertuigen 
aan. 

Telesto HD Bio H1 cleaner nooit laten opdrogen op het koetswerk. Bij innevelen van 
warme en matte delen, eerst het voertuig bevochtigen met water. Ingenevelde 

voertuigen niet in de zon plaatsen (opdrogen !!!) 

Voor het reinigen van zachte metalen (aluminium, koper, zink,...) eerst een 

resistentietest uitvoeren. Steeds goed naspoelen met vers water. 

 

CHEMISCHE SPECIFICATIE 

pH     : 12,5 - 13,0 

s.g.     : 1,03 - 1,08 

Vlampunt    : niet brandbaar 

Biologische afbreekbaarheid  : meer dan 95 % 

Toxiciteit    : geen 

 

VERPAKKING 

Jerrycans 25 liter - drums 200 liter - retourcontainers 1.000 liter 
 
De in deze brochure verstrekte informatie is naar onze 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.  * 


