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Beschrijving 
Zelus Cleaner H1 is een bijzonder super actief sterk alkalisch reinigingsmiddel, gebruikt voor het inwendig 
reinigen van tanks, containers. Het reinigt ook sterk verontreinigde oppervlakken, pompen, leidingen, vloeren, 
etc. het kan gebruikt worden op staal, inox en andere harde metalen. 
Verwijdert snel en grondig minerale en dierlijke oliën en vetten, oplosmiddelen of andere sterke 
verontreinigingen. Het heeft een laagschuimend karakter en kan ingezet worden op hoge temperaturen. 
Zelus Cleaner H1 bevat componenten welke de oppervlaktespanning verlagen, wat de hechting op wanden 
versterkt. 

 
Gebruik 
Tankcleaning: product wordt aangebracht via de reinigingsinstallatie. Bij voorkeur gebruiken met warm water 
en met een dosering tussen 1% en 5%. 
Innevelen van oppervlakken (vloeren, pompen, enz): 
Sterk bevuilde oppervlakken: oplossing maken van 10% tot 20% v/v in water naargelang de vervuilingsgraad 
van de oppervlakte. Steeds goed naspoelen met water. 
Licht bevuilde oppervlakken: oplossing maken van 5% tot 10% v/v in water naargelang de vervuilingsgraad van 
de oppervlakte. Werkwijze idem als boven vermeld. 
Onderdompeling: oplossing maken van 10% tot 20% naargelang vervuilingsgraad van de te reinigen stukken. 
Onderdelen onderdompelen gedurende 5 - 20 min. 
Goed naspoelen. Indien mogelijk mag de oplossing opgewarmd worden tot 60 °C. 

 

Opmerking: Zelus Cleaner H1 kan aantasting veroorzaken op lichtmetalen en legeringen. 

 

Chemische specificatie 
S.G. : 1,19 - 1,21 
Vlampunt : niet vlambaar 
Toxiciteit : geen. 
pH 10 % 13 
 

Verpakking 
Jerrycans van 25 l - drums van 210 l. 
retourcontainers 1.000 l. 
 
 
 
* 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.    * 


