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HYDROCLEAN     
    Universele reiniger en ontvetter  

 
 

KENMERKEN: 
Zeer hoge biologische afbrekingsgraad. 
Product is bio afbreekbaar dus respecteert men het milieu. 
Vervangt op een voordelige manier het veelvuldig gebruik van ammoniak, zuren, siliconen, 
solventen, formaldehyde of andere bezoedelende stoffen. 
Reukloos, kleurloos en niet schuimend. 
Reinigt en ontvet de oppervlakte in één handeling zonder reiniging. 
Tijdsbesparend, economisch en eenvoudig in gebruik. Ideaal voor de vakman. 
EIGENSCHAPPEN: 
Vloeistof, reinigt en ontvet perfect. Siliconevrij en gebruikklaar. Kan met water verdund worden bij 
gebruik op vrij zuivere ondergronden of in geval van twijfel. 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN: 
Verspuit ROBINCLEAN of wrijf de te behandelen oppervlakte in met een spons of schone doek en 
laat het product indien nodig even intrekken. Vervolgens drogen en reinigen. 
Bij schilderwerken: Op metaal, galvanisatie en aluminium moeten vuil, oliën en vetten verwijderd 
worden. Spoelen ovrbodig. Dit is een enorme tijdswinst!  
Bij industrieel gebruik: Uitstekend reinigingsmiddel. Geschikt voor machines, motoren, boten, 
vaten, tanken, tankstations, petroleuminstallaties en werkplaatsen. Ontvet metalen onderdelen, 
galvanisatie en aluminium.  
Voor huishoudelijk gebruik: Reinigt ramen, spiegels, deuren, tafels, inox, tin, tegels, lampen, 
dampkappen… 
Op zwaar vervuilde ondergronden het product zuiver gebruiken en deze laten intrekken alvorens te 
reinigen. Op tapijten, kussen, of andere stoffen het product in een draaibeweging aanbrengen en 
vervolgens reinigen.  
TOEPASSINGEN: 
Sanitair: Op schimmels, vergeelde badranden, lavabo’s… en voegen het product aanbrengen, deze 
laten intrekken en schoonvegen. 
Auto’s: Op voorruiten, bumpers, rubbers en wieldoppen het product aanbrengen en spoelen. 
Zwembaden: Verwijderd alle vetsporen en is afbreekbaar.   
Meervoudig gebruik op tal van voorwerpen: Tuinmeubelen, Zonneblinden, poreuze ondergronden, 
afsluitingen, bureelbenodigdheden, schermen, … aanbrengen met een bevochtigde spons, eventueel 
lichtjes wrijven.  
 
VERPAKKINGEN:  
0,500 Li of verpakt in 15 x 500ml, 1 Li – 5Li – 25Li 
 
Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan 
of dit wel de laatste editie is. Alle informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van 
informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de 
ondergronden vereisen. 


