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PRODUCTINFORMATIEBLAD 
 
Deck Wash Eco. Milde, biologisch afbreekbare veilig te gebruiken 

scheepsdek reiniger, speciaal bedoeld voor het onderhoud van schepen. Met 
toevoeging van natuurzuivere soda. 

 
Algemene Omschrijving 

 
Deck Wash Eco is een geconcentreerde, water-oplosbare heavy duty reiniger voor snelle en effectieve 
reiniging van waterbestendige oppervlakken, zoals scheepsdekken en wanden op schepen. 
Het is gebaseerd op volledig biologisch afbreekbare oppervlakteactieve bestanddelen, tensides en 
detergenten. 
 
Het bevat ook een afbreekbare component die bijdraagt aan meer intensieve reiniging.  
 
Met Deck Wash Eco, levert Eco-Point een effectieve en gebruiksvriendelijke reiniger. Het ecologische 
karakter van Deck Wash Eco resulteert in een minimale milieu- en veiligheidsbelasting. 
 

Problematiek 

 
• Vuil en verontreiniging op dekken, wanden en leidingen veroorzaakt onhygiënische en onveilige 

omstandigheden. 
• Vuil en besmetting op plafonds en niet gemakkelijk te bereiken gebieden is moeilijk te 

verwijderen.  
• Deck Wash Eco is minder irriterend voor de ogen en de huid in vergelijking met conventionele 

reinigingsmiddelen. 
• Vuil en verontreiniging kan schade en gladde situaties veroorzaken. 
• Deck Wash Eco kan worden gebruikt bij de voorbehandeling van overschilderbare oppervlakken. 
 

De Oplossing 

 
Deck Wash Eco is een veilig, krachtig en geconcentreerd product, dat een oplossing voor de 
bovengenoemde activiteiten biedt. Deck Wash Eco behaalt de ideale match tussen economische- en 
duurzame kwaliteitseisen. Ideaal voor het reinigen van vloeren, muren en waterbestendige 
oppervlakken van bijvoorbeeld schepen, jachten, boten, tankers, vrachtschepen, etc.. 
 

Speciale voordelen 

 
• Volledig biologisch afbreekbaar. 
• Waterverdunbaar. 
• Is een concentraat en daarom economisch in gebruik. 
• Heeft roestwerende eigenschappen. 
• Deck Wash Eco schuimt amper en verstoort niet de olie/waterscheider (bilge/lens water). 
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De toepassing 

 
• Reiniging van de scheepsdekken. 
• Reiniging van laadruimen zoals cokes, kolen en minerale olieresten. 
• Reinigen van wanden en leidingen vervuild met minerale oliën en vetten. 
• Atmosferische vervuiling verwijderen van plafonds. 
 

Opmerkingen 

 
Deck Wash Eco werkt perfect met koud water. Deck Wash Eco kan ook worden verdund met zeewater. 
Deck Wash Eco kan op de meeste metalen oppervlakken toegepast worden; voor aluminium, zink en 
verzinkte materialen adviseren we dit eerst te testen. Deck Wash Eco kan geverfde oppervlakken en 
glanzend aluminium mat maken, in geval van twijfel het product eerst testen op een minder zichtbare 
plaats. 
 

Werkwijze 

 
Deck Wash Eco wordt handmatig ingezet. Raadpleeg eerst de werkinstructie voor het bepalen van de 
juiste hoeveelheid Deck Wash Eco voor het ontvetten van overschilderbare onderdelen. 
 
Scheepsdekken:   1-20 % 
Ontvetten schilderwerk:  5-10 % 
Algemene reiniging:  1-10 % 
Laadruim reiniging:  10-50 % 
 
Deck Wash Eco kan gebruikt worden met een kwast of mop, m.b.v. een sprayer, met een 
hogedrukreiniger, stoomreiniger of met een schrobzuigmachine. 
Het effect van de Deck Wash Eco kan worden verbeterd met een doek, Scotch-Brite, borstel, bezem 
of hogedruk. 
De dosering is afhankelijk van de mate van verontreiniging, 1:1-1:10. Voor lichte verontreiniging is 
het zelfs mogelijk met 1:50. Verhoog de concentratie bij verdunning met zeewater. 
Spoelen met water of drogen met een doek voorkomt zeepresten. 
 

Verpakking 

 
Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij 
vervolgorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft 
bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu. 
 
Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering 
grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus 
een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen 
schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar. 
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