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TECHNISCHE FICHE

B-Clean
KRACHTIGE REINIGER VOOR AIRCO'S EN SANITAIRE INSTALLATIES

Ideaal voor het reinigen van airco's en verwarmingsconvectoren.

Verwijdert irritante geuren.

Onmiddellijke lange termijnwerking.

Slechts 1 behandeling per jaar nodig.

Neutraliseert snel de oorzaak van muffe geuren.
Verwijdert snel schimmels, bacteriën en micro-organismen uit airco's, 
verwarmings convectoren, urinoirs, douchecellen, lucht-zuiveraars, telefoons, 
tapijten, schoenen,.
Zeer eenvoudig appliceerbaar dankzij de 60 cm lange vernevelaar.
Voorkomt de vorming van nieuwe vervuilingen, verkoudheid, tranende ogen en 
irritatie op de luchtwegen.
Is bijna reukloos.

Gebruik

• Bus goed schudden voor gebruik.
• Voor airco's: De ventilatie op luchtcirculatie laten draaien en de luchtkanalen behandelen.
• Voor een volledige behandeling van voertuigaircosystemen de spuitadaptor in de verst gelegen en laagste ventilatie-opening 

steken en inspuiten tot de B-Clean uit alle andere openingen komt.
• Voor andere toepassingen: B-Clean over het oppervlak vernevelen en laten inwerken.

Product

Karakteristieken

• Speciaal ontwikkeld voor het zuiver maken van allerlei materialen 
die belast zijn met schimmels, bacteriën en micro-organismen.

• Waterachtige oplossing die bepaalde substanties bevat, zoals 
alcohol, viertallig amonium, zout en balsamie extracten.

Toepassingen

• reinigen van aircosystemen
• reinigen van sanitaire voorzieningen
• ontgeuren van overloop- en beveiligingssystemen
• reinigen van warmteconvectoren
• reinigen van luchtbevochtigers en ontvochtigers in: werkhuizen, 

burelen, privéwoning, …
• overal waar er airco- en verwarmingssystemen aanwezig zijn 

Automotive/HD-sector
• beschermen van afdichtingskit tegen latere bevuiling
• dankzij de lange applicator, zijn volgende toepassingen mogelijk:

ontgeuren van urinoirs en afvoerbuizen
ontgeuren van schoenen, skibotten,..

Verpakking

B-Clean - aerosol 250ml 743002000

Technische Eigenschappen

• Vorm: vloeibaar.
• Kleur: transparant.
• Geur: bijna reukloos.
• Densiteit (20°C): +/- 0.815.
• Kookpunt: tussen 60°C en 100°C.
• Oplosbaar in water: mengbaar.
• Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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• Indien nodig naspoelen met water.
• Voorzichtig: gevoelige materialen kunnen onomkeerbare schade oplopen.


