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 PRODUCTINFORMATIEBLAD 
 

Ecosol 100. Industriële reiniger/ontvetter op basis van zeer 

hoogwaardige, aromaatarme petroleumdestillaten.  
  

Productomschrijving   
 
Ecosol 100 is een uiterst mensvriendelijke reiniger/ontvetter. Veilig in gebruik vanwege een zeer 
laag aromatengehalte. Het product is ontwikkeld voor het verwijderen van allerhande 
vervuilingen, zoals olie, vetten, inktresten, harsen, lichte bitumeuze vervuilingen etc.  
 

Oplossingsgebieden 

 
• vervuild gereedschap      
• vervuilde onderdelen  
• vervuilde machines  
• vervuilde vloeren 
• vervuilde elektrische apparatuur  
 

Duurzame oplossing     
 
Ecosol 100 is het veilige en doeltreffende antwoord op dagelijkse reinigings/ 
ontvettingsproblematieken. In de praktijk is dat op plaatsen waar men tot voorheen zeer 
schadelijke, licht ontvlambare en ongezonde snelverdampende oplosmiddelen gebruikte.  
Ecosol 100 is niet vluchtig, heeft een hoog vlampunt en is dus economisch en veilig in gebruik.  
 

Speciale voordelen 

 
• VOS vrij. 
• Zeer hoog vlampunt >100º C !!! 
• Heeft een hoog kookpunt en een lage verdampingsgraad. 
• Bevat geen gevaarlijke stoffen. 
• Heeft zowel een reinigende als conserverende werking. 
• Reukloos. 
• Zeer prettig en veilig in gebruik. 
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Toepassingsgebieden  
 
• motoren en machineonderdelen  
• metalen  
• met inkt, olie, vet vervuilde voorwerpen, machines, onderdelen en gereedschappen 
 
Marktsegmenten: 
 
• verpakkingsdrukkerijen  
• machinefabrieken 
• revisiebedrijven  
• garagewerkplaatsen  
  

Gebruiksaanwijzing 

 
Ecosol 100 dient puur gebruikt te worden. 
Solval dient puur gebruikt te worden. 
 
Vernevel Ecosol 100 rechtstreeks op het te reinigen object. Laat het product enige tijd inwerken, hierna 
afnemen met een vochtige doek en nawrijven met een droge doek. 
 
Dompel het object in de Ecosol 100. Laat het product enige tijd inwerken. Hierna het object uit laten 
lekken. 
 
Ontvetbak met voetpedaal: plaats het te reinigen object op het rooster. Pomp de Ecosol 100 op en 
kwast het object schoon. Laat het object uitlekken en opdrogen. Vraag naar de ontvetbak van Eco-
Point: de Promatic 200. 
 

Verpakkingsmateriaal 
 
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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