
 

RMC Lubricants B.V.│ Nikkelstraat 4, 6031 TR  Nederweert, Nederland 

T: +31 (0)495 54 42 16 │ info@rmclubricants.com │ www.rmclubricants.com 
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden verleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden, die onverhoopt in dit artikel kunnen zijn vermeld. 

 

 

   

ECO POWER 
PROFESSIONEEL BIOLOGISCHE REINIGER 

 

 

OMSCHRIJVING 

ECO POWER is een geconcentreerd, vloeibaar diepte reinigingsproduct met 

een bijzonder hoog percentage aan actieve bestandsdelen. Verwijderd snel, 

grondig en zeer effectief. Is bij uitstek geschikt voor garagebedrijven en 

aanverwante industriële omgevingen. Maar ook voor 

voedingsmiddelenindustrie en keukens (hotels en restaurants). Heeft een 

dieptereiniging en ontvetting van dierlijke/plantaardige vetten en met oliën 

vervuilde oppervlakken of atmosferische verontreinigingen. Tevens inzetbaar 

voor de verwijdering van b.v. inktresten. Door de hoge concentratie is het 

product economisch in gebruik en laagschuimend. Het product is niet 

brandbaar en heeft geen storende invloed op de verwerking van 

olie/vetafscheiders.  

 

 

EIGENSCHAPPEN 

• Verwijdert snel en grondig dierlijke/plantaardige vetten en oliën. 

• Ook oude olievlekken en grote hoeveelheden vet en olie. 

• Ideaal voor schrobzuigmachines. 

• Laagschuimend. 

• Ook geschikt voor handmatig poetsen/moppen en voor 

enkelschijfmachines.  

• Geurloos zonder parfum. 

• Kleurloos. 

• Volledig biologisch afbreekbaar. 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING  

1. Brengt het product aan op het schoon te maken oppervlakte. 

2. Maak hierbij gebruik van een zachte spons, doek of borstel en wrijf de dieptereiniger in op het te reinigen 

oppervlakte. 

3. Overtollige residuen (aanslag) kunnen eenvoudig verwijderd worden met schoon water.  

 

 

 TIPS  

• Warm water tot maximaal 60 graden bevordert het vuil oplossend vermogen van Eco Power.  

 

 

Inhoud: 12 x 1 liter/karton 

 

 

GROOTVERPAKKING: 

Artikelnummer: 21090005 5 liter concentraat (verdunning 1:10) 

Artikelnummer: 21090025 25 liter concentraat (verdunning 1:10) 
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MENGVERHOUDING CONCENTRAAT VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN 

 

1/3 Verwijderen van paraffine en zeer sterke vervuilingen, kopervet, grafietvet, soldeervet. Een 100% ontvetting 

van het oppervlak.  

  

1/5 Reinigen en ontvetten van sterk vervuilde muurtegels, motorblokken, roetaanslag, machines, velgen, 

verwijderen van alle mogelijke oliën en smeervetten, reinigen van verfborstels (indien ze nog niet uitgehard zijn). 

Aangewezen verdunning voor gebruik in ontvettingsbanden, dompelsystemen.  

  

1/8 Verwijderen van nicotineaanslag, ontvetten van afzuigkappen, reinigen van auto interieur, transportbanden, 

wegnemen van insecten op voertuigen.  

  

1/10 Reinigen van plafonds, muren, deuren, sanitair, lamellen, Bureelmeubelen, computers, meubelstoffen, 

keukens, Tapijten, industrieelvloeren, harde kunststoffen, dekzeilen, bakken van aanhangwagens en 

vrachtwagens.  

  

1/30 Industrievloeren, tapijten (machinaal gereinigd), tuinmeubelen.  

  

1/50 Dagelijks onderhoud van tegels, linoleum, auto’s (manueel).  

  

1/150 Reinigen van spiegels en andere hoogglanzende Oppervlakken.  

  

1/200 Voor gebruik in carwash (met borstels). De sterk vervuilde onderdelen zoals velgen, exterieur onderdelen, 

dekzeilen bij vrachtwagens en aanhangwagens, wegnemen van insecten op voertuigen.  

  

 

 

 

 

 

 
 

 


