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TECHNISCHE FICHE

HP Clean
KRACHTIGE REINIGER MET DIEPTEWERKING

Voor natuurlijke vervuiling

Solvent- en zuurvrij, veilig op alle materialen

Huidveilig, biologisch afbreekbaar

Gebruik

1. Reinigen en ontvetten bij normale vervuilingen
• Breng HP Clean steeds van onder naar boven aan op de vervuiling.
• Inwrijven, naspoelen met water en droogwrijven.
2. Reinigen en ontvetten bij sterke vervuilingen
• HP Clean op het oppervlak aanbrengen en +/- 5 minuten laten inwerken (afhankelijk van de vervuilingsgraad).
• Bij het aanbrengen op verticale oppervlakken raden wij aan van onder naar boven te werken.
• Bij zware vervuilingen en poreuze oppervlakken even opschuren met half harde borstel.
• Nadien met zuiver water naspoelen.
• Indien nodig herhalen.
3. Als sterke dieptereiniger (vb. olievlek in beton)

Product

Karakteristieken

Sterk penetrerende werking die de vervuiling naar boven brengt.
 
 

Toepassingen

• Reiniging van alle oppervlakken: muren, vloeren, kunststoffen, 
natuursteen, hout,...

• Reiniging van alle voertuigen (binnen en buiten): auto, moto, 
caravan, boot,...

• Reiniging van zwaar vervuild textiel.
• Solventvrij ontvetten van werkstukken voor verlijming, afdichting, 

laswerken, coating,... 

Verpakking

HP Clean - bus 25l 492025000

HP Clean - bus 5l 492005000

HP Clean - fles 1L 492001000

HP Clean - fles 1L (6 st) 492006000

HP Clean - vat 210l 492200000

Technische Eigenschappen

• Kleur: groen.
• Toestand bij kamertemperatuur: vloeistof.
• Brandbaarheid: 0.
• Oplosbaarheid: geheel oplosbaar in water.
• pH: 9.
• Biologisch afbreekbaar: ja.
• Toxiciteit: bij normaal gebruik niet giftig, niet 

innemen.
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• Olievlek inspuiten met Tec7 Cleaner en min. 5 minuten laten inwerken.
• Lichtjes opruwen met half harde borstel en opnieuw inspuiten met Tec7 Cleaner.
• Minimum 5 minuten laten inwerken.
• Breng nu overvloedig HP Clean aan op de vervuiling en laat deze minimum 5 minuten inwerken.
• Lichtjes opruwen met half harde borstel.
• Nogmaals HP Clean aanbrengen op de vervuilingen en laten inwerken.
• Verwijder de vervuilde zeepresten met zuiver water dit met behulp van tuinslang of nog beter met een hogedrukreiniger.
• Indien nodig mag deze werkwijze herhaald worden.


