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Delta Clean Plus Concentrated 
 

Bardahl Delta Clean Plus is een super geconcentreerd, multifunctioneel en 
biologisch afbreekbare reiniger. Dit product is vrij van fosfaten, niet-brandbaar, 
gemakkelijk te gebruiken en bovendien zuinig. Dit product kent honderden 
toepassingen in de automobiel -, transport -, wagenpark -, industrie en 
scheepvaartsector. Daarnaast is het ook heel geschikt voor ziekenhuizen, scholen, 
restaurants, verzorgingstehuizen, hotels, en winkelcentra. 
 
Bardahl Delta Clean Plus is een combinatie van een hogedruk reiniger, ontvetter en 
straatvuilreiniger. Het dringt diep door in de vuillaag, weekt het los, laat het oplossen 
en verspreiden. Het wordt vooral gebruikt voor de reiniging van olie, vet, meeldauw 
en andere soorten vervuilingen van allerlei soorten harde oppervlakken. Het heeft 
een zeer krachtige reinigende werking die bovendien acceptabel is voor het milieu.  
 
Voordelen 
• Eenvoudig te gebruiken: Geen speciale hulpmiddelen nodig. Reinigt dekken, 

rompen en ruimen van schepen. Verwijdert meeldauw, schimmel en verrotte 
resten. Lost olie, vet, brandstof, chemicaliën Sludge in ruimen effectief op. 

• Economisch: Sterk geconcentreerd. Zorgt voor aanzienlijke besparingen als het 
verdund wordt zoals voorgeschreven. 

• Fosfaatvrij: bevat geen bio-stimulerende fosfaten die het oppervlaktewater 
kunnen vervuilen. 

• Niet-brandbaar: veiliger dan reinigers op basis van koolwaterstofoplosmiddelen. 
Brandt niet. 

• Biologisch afbreekbaar volgens Europese richtlijnen, bevat geen oplosmiddelen, 
geen fosfaten, of silicaten. Wordt door bacteriën afgebroken wanneer het in het 
water komt. 

• Conserveringsmiddelen verwijderaar: als een handmatige Co-Polymeer 
Verwijderaar.  

• Afvoer: Afspoelen met water. 
• Houdbaarheid: Werking neemt niet af. 
• Veilig te gebruiken op lak en kunststof, strippen en autoreclame. Maakt 

oppervlakken niet dof: totale veilige reinigende werking, zelfs na herhaaldelijk 
gebruik. 

• Effect op de was: Maakt lakwerk schoon en houdt het glanzend en reflecterend. 
• Veelzijdigheid: warm of koud te gebruiken.  
 
Toepassingen 
Reinigt motoren en motoronderdelen, kettingen, vorkheftrucks, werkplaatsvloeren, 
industrie- en instellingvloeren, toiletten, toonbanken, linoleumvloeren, beton, 
aanwijsborden, kantoormeubelen, machines, onderdelen en uitrustingen in de 
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verpakkingsindustrie, afdekkappen, machineonderdelen, goten en dekken, rompen 
en ruimen van schepen enz 
Gebruiksaanwijzing 
Bardahl Delta Clean Plus kan gebruikt worden in een hogedruk reiniger, warm of 
koud of als voorreiniger. 
 
Hogedruk reiniger 
Verdun het concentraat alvorens het in de tank te doen. In koud water: tot 1:3. Heet 
water tot 1:6. 
  
Let op: De verdunningsniveaus kunnen beïnvloedt worden door de hardheid van het 
water en de mate van de te behandelen vervuiling. De toevoer van het 
reinigingsmiddel moet zo afgesteld worden dat er net voldoende product gebruikt 
wordt dat nodig is. Gebruik geen overmatig hoge concentraties. De eindverdunning 
moet liggen tussen 1:60 (koud) tot 1:400 (heet). 
 
Voorreiniger 
Voor zware ontvettingstoepassingen het concentraat verdunnen tot 1:12. Voor 
straatvuilvervuilingen tot 1:20. Als Co-Polymeer Verwijderaar 1:1. 
 
NB:  
Laat het reinigingsmiddel niet opdrogen. Dit kan vlekken veroorzaken. Het gereinigde 
oppervlak moet met veel water afgespoeld worden. Bij erg warm weer is het aan te 
bevelen om het oppervlak eerst met koud water te bespuiten. 
 
Aluminium reinigen 
Bij het reinigen van aluminium moet eerst vastgesteld worden om wat voor soort 
vervuiling het gaat en hoe het aluminium is afgewerkt. Geanodiseerd aluminium is 
erg gevoelig voor zuren en alkaliën en moet daarom met zorg behandeld worden. 
Bardahl Delta Clean Plus kan verdund worden met 4 tot 5 delen water en 2 tot 5 
minuten op het oppervlak blijven alvorens het afgespoeld wordt. 
Er moet opgelet worden dat het oppervlak niet opdroogt. Ook moet er op gelet 
worden dat wanneer warm/heet gereinigd wordt, de inwerktijd verkort moet worden. 
Bij twijfel is het aan te bevelen eerst een test te doen op een onopvallend plekje van 
het te reinigen onderdeel. 
Wanneer mechanische hulpmiddelen gebruikt worden zoals roterende borstels moet 
de verdunning Bardahl Delta Clean Plus aanzienlijk vergroot worden tot wel 300 tot 
400 delen water. Na afloop altijd goed spoelen om vlekvorming te voorkomen. 
 
mengverhoudingen Deltaclean Water 
algemene reinigingen;koud   1ltr 3ltr 
algemene reinigingen;heet   1ltr 6ltr 
        
voorreiniging&ontvetting   1ltr 12ltr 
straatvuil reiniging   1ltr 10-20ltr 

 



 
PPPrrroooddduuucccttt   iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiieee   

   

OCD Nederland BV 
Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht 

 Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl  NL78500 

Artikelnummer 78555 
Inhoud  5 liter  
 
Artikelnummer 78582 
Inhoud  25 liter 
 
Informatie betreffende detergentia kunt u vinden op het SDS van dit product 


