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PRODUCT INFORMATIE 

 

Heavy Duty Cleaner BIO 
(Hogedruk reiniger) 
 
Bardahl Heay Duty Cleaner is een wetenschappelijk uitgebalanceerde reiniger voor zowel industrieel- als 
huishoudelijk gebruik is onschadelijk voor het milieu en biologisch afbreekbaar. Het kan een breed scala van 
producten vervangen. Het product is krachtig genoeg om zware industriële werkzaamheden, zoals morsen van 
oliën, ontvetten, onderdelen, te reinigen. Daarnaast is het is veilig voor huishoudelijk gebruik. Denk daarbij aan 
werktafels, vloeren, schilderwerk enz. 
 
Bardahl Heavy Duty Cleaner  bevat geen loog of zuren, is daardoor niet agressief en ook mild voor de handen. 
De pH waarde ligt tussen de 11 en 11,4. 
 
Voordelen 

 
− Vermindert het aantal producten. 
− Is veilig en prettig in gebruik. 
− Is goedkoop en voordelig in gebruik. 
 
Bardahl Heavy Duty Cleaner is de ideale oplossing voor de meest uiteenlopende reinigingsobjecten. Vuil en 
aanslag, minerale, plantaardige en dierlijke vetten en oliën worden van elk oppervlak moeiteloos verwijderd. 
Het reinigt zowel vloeren als machines, apparaten, motoren, wanden, ovens, wasruimten en kunststof vloeren. 
 
Bardahl Heavy Duty Cleaner kan zonder probleem op alle soorten materialen worden gebruikt. 
 
Harde oppervlakken: plastic, vinyl, keramiek, glas, lakwerk, emaille, fiberglas, plexiglas, hout, enz. 
Vloeroppervlakken: beton, natuursteen, terrazzo, keramiek, vinyl. 
Metalen: roestvrij staal, diverse staallegeringen, aluminium, brons, koper, chroom, zilver, enz. 
 
Toepassingen 

 
− Machinefabrieken: machines, onderdelen, gereedschappen en vloeren.  
− Automobielsector en transport: ontvetten van auto’s enz., reinigen van lakwerk, motorstoom reinigers, 

automatische wasserettes, verwijderen van alg afzetting, vloeren . 
− Benzinestations: pompeilanden, wegdek, benzine en dieselpompen, vloer van de shop, montage- , 

olieverversing- en doorsmeerruimte, naamborden enz. 
− Olie-industrie: Laadruimte, pijpleidingen, pompen, afsluiters, Offshore-materiaal en overige onderdelen. 
− Boten: romp, dek, kim, enz. 
− Abattoirs, slagerijen, bakkerijen: vloeren, werktafels, vitrines, gereedschap enz. 
− Hotels, keukens: werktafels, aanrechten, kooktoestellen, ovens enz. 
− Ziekenhuizen, scholen, kantoren: vloeren, muren, verfwerk, badkamers, gootsteen, badkuipen, glaswerk, 

chroom en alle roestvrijstalen onderdelen en accessoires. 
− Recreatiecentra: kleedkamers, doucheruimten, zwembaden (tegelwerk), enz. 
− Industriële reinigingsmachines: vloerenreinigers, mechanische vloerenschrobbers. Hoge druk 

wasinstallaties; heet en koud. Ultra-sonische units.  
− Thuis: wasmachine, terras, tegelwerk, vloeren. 
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Algemene kenmerken 
 

− Biologisch afbreekbaar 
− Niet brandbaar 
− Milieuvriendelijk 
 
 
 
Dosering per toepassing 
 
 
− Verdunning 1:50    

Voor normaal onderhoud van vloeren, wanden, ramen, keukens toiletten enz. 
 
− Verdunning 1:30    

Voor vervuilingen in de voeding- en genotmiddelen- industrie zoals abattoirs, zuivel- en 
conservenfabrieken. 

 
− Verdunning 1:20    

Voor sterk vervuilde motoren, machines, apparaten, vloeren, smeerputten, enz. 
 
− Verdunning 1:15    

Voor oude waslagen. Deze kan men verwijderen met een mengsel van 1 deel Heavy Duty Cleaner op 15 
delen warm water. Bij hardnekkige gevallen kan een hogere concentratie zonder probleem worden 
toegepast. 

 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
Bardahl Heavy Duty Cleaner  kan worden toegepast met kwast, borstel, spons spuit en/of luiwagen of 
vloertrekken. Het wordt eveneens gebruikt in hogedruk reinigers, stoomreinigers en vloerenreinigers. Al naar 
gelang de vervuiling wordt 1 liter reiniger vermengd met 10-60 liter warm of koud water. De te behandelen 
oppervlakten of onderdelen gelijkmatig bevochtigen en ongeveer 3 minuten laten inwerken. Daarna 
schoonspuiten, opdweilen of droogtrekken. 
 
Biologisch afbreekbaar 
 
Bardahl Heavy Duty Cleaner is biologisch afbreekbaar. De biologische afbreekbaarheid, gemeten volgens de 
CEC L-33-T-82 test, is 90%. 
 
 
Artikelnummer 61455 
Inhoud  5 liter     
 
Artikelnummer 61483 
Inhoud  30 liter     
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