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Varistone Bio Krachtreiniger 

Technische productinformatie: 
VARISTONE Bio Krachtreiniger is een krachtig 

allround reinigingsmiddel voor het verwijderen van 

organische vervuilingen en heeft een zeer goede 

dieptewerking. Het reinigingsconcentraat bevat 

geen fosfaten en zuur toevoegingen. De werkzame 

stof omvat biologisch afbreekbare tensides 

(conform EG-richtlijnen). 

 

Toepassing: 
VARISTONE Bio Krachtreiniger is te gebruikten voor 

het reinigen van: beton, natuursteen, gebakken 

steen, aluminium, koper, RVS en overige metalen, 

kunststof, hout, rubber, keramiek, glas, verflagen, 

textiel, tapijt. 

 

Verbruik: 
Afhankelijk van de aard van de vervuiling en 

ondergrond: geconcentreerd of tot 1:40 verdund 

met water. Verwijdert de hardnekkigste 

vervuilingen zoals vet, olie, hars, wax, nicotine, 

algen, schimmel, roest, insecten, bitumen, teer, 

koffie, rode wijn, schoencrème en vele andere 

stoffen. 

 

Verwerking: 
Onverdund of tot maximaal 1:40 met water 

verdund op de vervuiling aanbrengen. Na een 

korte inwerktijd met een vochtige doek, spons of 

schoon water verwijderen. Bij hardnekkige 

vervuilingen is het raadzaam om een borstel te 

gebruiken. VARISTONE Bio Krachtreiniger is zonder 

probleem als reinigingsmiddel in 

hogedrukreinigingsapparatuur te gebruiken. Bij een 

temperatuur van +90 ˚C wordt de werking van 

VARISTONE Bio Krachtreiniger met een veelvoud 

verhoogd. Wij adviseren om vooraf een proefvlak 

op te zetten. 

 

 

 

 

Let op ! 
Bij loslatende verflagen, aluminium, en zink 

uitsluitend toepasbaar in sterk verdunde toestand. 

(1:40) 

 

Opslag: 
VARISTONE Bio Krachtreiniger is in gesloten 

verpakking minstens 12 maanden houdbaar mits 

vorstvrij opgeslagen en tegen direct zonlicht 

beschermd. 

 

Milieu: 
VARISTONE Bio Krachtreiniger is conform de 

richtlijnen van de EG biologisch afbreekbaar en 

bevat geen fosfaten. 
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Varistone Bio Krachtreiniger 

Veiligheid: 
Niet met andere producten gebruiken. Aerosolen 

niet inademen. Na gebruik handen grondig wassen. 

Materiaal mag niet in contact met dieren komen. 

Rest materiaal volgens de lokale regelgeving 

afvoeren. Niet reinigbare verpakkingen moeten op 

dezelfde manier als het materiaal worden 

afgevoerd. 

 

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het 

werken met onderhoudsproducten moeten in acht 

worden genomen.  

 

Rechtop transporteren en opslaan. 

 

Raadpleeg het meest recente veiligheids-

informatieblad voor actuele veiligheids-

voorschriften. 

 

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de 

instructies van deze productinformatie, noch uit 

een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de 

inhoud van het advies door ons nadrukkelijk 

schriftelijk is bevestigd. 

Met het verschijnen van deze productinformatie 

verliezen alle vorige informatiebladen hun 

geldigheid. 


