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PRODUCTINFORMATIEBLAD

Ecosem C.

Mensvriendelijk en ecologisch verantwoord
reinigingsconcentraat.
Algemene omschrijving
Ecosem C is een water-verdunbare, biologisch afbreekbare reiniger voor het verwijderen
van kalk, cementsluier, betonwaas, alg- en roestaanslag, zeepresten, koperaanslag,
lasnaadverkleuring etc.

Problematiek
•
•
•
•

agressieve zuren veroorzaken veel schade vanwege hun corrosieve karakter
agressieve zuren verspreiden schadelijke dampen, ze zijn schadelijk voor het milieu
en onveilig in gebruik
de gebruikelijke zuren veroorzaken stankoverlast
lasnaden worden gereinigd met uitermate agressieve chemicaliën

De oplossing
Ecosem C is gezien het geringe zuurgehalte veilig in gebruik. Desondanks heeft Ecosem C
uitstekende kalkoplossende eigenschappen. Tevens heeft Ecosem C een krachtige,
reinigende werking. Door deze combinatie is Ecosem C een multifunctioneel product, dat
resoluut afrekent met vet, vuil, kalk- en zeepresten in sanitaire ruimten. Daarnaast is
Ecosem C natuurlijk ook het antwoord op het verwijderen van cementsluier, betonwaas,
alg- en roest- en koperaanslag, etc.

Speciale voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•


kostenbesparend,door snel en zuinig gebruik
mensvriendelijk en ecologisch verantwoord
volledig biologisch afbreekbaar
multifunctioneel
vervanger voor vele agressieve zuren
eenvoudig toe te passen
tast geen voegen aan
frisse geur
Ecosem C is Isega gecertificeerd
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De toepassing
•
•
•
•
•
•

metaal en aluminium
verwijderen van oxides van aluminium, koper en messing
verwijdering van walshuid
verwijdering van roestvorming
lasnaden
beitsbaden

Opmerkingen
Voorzichtig zijn bij gebruik op roestvrijstaal, gegalvaniseerde oppervlakken, zink en
bepaalde chroomsoorten. Altijd goed afspoelen, bij twijfel eerst uittesten. Niet te
gebruiken op kalkhoudende ondergronden zoals marmer.
Ecosem C kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor
levensmiddelen –en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten
werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te
staan. Ecosem C draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in
te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid
van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

Werkwijze
•
•
•
•

Verdun Ecosem C afhankelijk van de mate van vervuiling van het object met water.
Gebruik Ecosem C via verneveling of via een borstelmethode.
Spoel af met water.
Bij het verwijderen van cementsluier op muren verdient het aanbeveling deze eerst
met water nat te maken i.v.m. de zuigende werking van stenen.

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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