
        
 

 

 

Foamclean HDC-100   
Krachtig alkalisch schuimreinigingsmiddel  
ToepassingToepassingToepassingToepassing    
    
Foamclean HDC-100 is een alkalische schuimreinigingsmiddel met goede 
schuimstabiele eigenschappen voor sterk vervuilde objecten. Het middel is 
zeer effectief voor een breed scala vervuilingen, inclusief dierlijke– en 
plantaardige vetten. Het kan gebruikt worden voor het reinigen van vloeren, 
muren, voertuigen, werktuigen, transportbanden en andere productie 
apparatuur. Foamclean HDC-100 is toepasbaar in de meest gangbare 
schuimreinigingsapparatuur. 
 
EigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappen    
 
Foamclean HDC-100 is een alkalisch middel met een uitgebalanceerd mengsel van oppervlakte actieve 
stoffen en sekwestranten. Foamclean HDC-100 is sterk schuimend, kan laag gedoseerd worden en is 
makkelijk afspoelbaar. Foamclean HDC-100 geeft een schoon en hygiënische resultaat. 
    
GebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzing    
    
Schuimreiniging met behulp van foamunit 
Schuim het te behandelen oppervlak in. Laat het schuim 10-20 minuten laten inwerken; bij zware vervuiling 
oppervlakken waar noodzakelijk bij schrobben. Grondig afspoelen met krachtige (bijvoorkeur warm water) 
waterstraal. 
Schuimtank 
Vul de ketel voor 80 % met water. Voeg de juiste dosering Foamclean HDC-100 toe en vul de schuim ketel af. 
Verdere verwerking gelijk aan schuimreiniging met behulp van foamunit. 
Hoge drukreiniging, gelijktijdig spuiten van water en chemicaliën onder hoge druk 
Sproei het te behandelen oppervlak in met een gebruiksoplossing. De oplossing 10-20 minuten laten 
inwerken. Grondig afspoelen met een krachtige (bijvoorkeur warm water) waterstraal. 
    
VerbruikVerbruikVerbruikVerbruik    
 
Schuimreiniging met behulp van foamunit & schuimtank  dosering van 2, 0 tot 4,0 gew. % op water. 
HD reiniging, gelijktijdig spuiten van water en chemicaliën dosering van 0,5 tot 1,5 gew. % op water. 
Dosering is afhankelijk van de aard van de vervuiling, waterhardheid, temperatuur e.d. 
    
VerpakkingVerpakkingVerpakkingVerpakking    InhoudInhoudInhoudInhoud        Art. nr.Art. nr.Art. nr.Art. nr.    
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