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Producteigenschappen 

Alkalische, koude reiniger voor het 
verwijderen van vet, olie, drukinkt, 
roet, was en andere hardnekkige ver-
vuilingen. Remmers Multi Vet- en 
Vuiloplosser bevat geen APEO ten-
siden, fosfaten en complexvormers 
van het type EDTA. 
 

Toepassing  

Voor het handmatig reinigen van 
kunstharsvloeren, keramische tegels 
en alle andere alkalibestendige vloe-
ren, indien er sprake is van vet of 
extreme vervuiling wat verwijderd moet 
worden bijv. in grootkeukens, hotels, 
industrie, drukkerijen, parkeergarages 
enz. Op basis van de hoge alkaliteit 
voor PU vloeren en linoleum beperkt te 
gebruiken met een zeer korte inwerk-
tijd.  
Remmers Multi Vet- en Vuiloplosser 
wordt met name aanbevolen wanneer 
de Remmers Grondige Reiniger  
onvoldoende resultaat oplevert. 
 

Verwerking 

Afhankelijk van de vervuiling onver-
dund of tot 1 : 20 met water te verdun-
nen. Er kan gebruik gemaakt worden 
van alle handmatige reinigingsgereed-
schappen. 
 

Opmerking 

Niet op alkaligevoelige ondergronden 
toepassen. Op zeer gevoelige onder-
gronden vooraf een proef opzetten. 
Gezien de alkaliteit van het product 
handcrème gebruiken.  
 

Verpakking en opslag 

Verpakking  

Plastic cans van 10 liter  
Opslag   

In de gesloten, originele verpakking, 
vorstvrij tenminste 2 jaar  
 

Veiligheid, ecologie en afval 

Deze informatie vindt u in onze   
nieuwste veiligheidsinformatiebladen. 
 

Inhoudstoffen                                
(EG voorschrift 648/2004) 

5 – 15% anionische tensiden 
< 5% niet-ionische tensiden 
< 5% fosfaten 
0,1% geurstof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en 
verwerking buiten onze invloed liggen, 
kunnen aan dit technisch merkblad 
geen rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze  
algemene verkoopvoorwaarden.  
Mocht u ze niet meer bezitten, 
vraagt u dan een nieuw exemplaar 
aan.  Wij leveren nl. uitsluitend  
volgens deze voorwaarden.   
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Technische gegevens  

Voluminieke massa (20°C) ca. 1,05 gr/ml 
pH-waarde (20°C) ca. 14 
Schuimvermogen (DIN 53902) ca. 180 ml 
 
Opmerking:   

Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten.  
In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk. 

 


