
THINK
SAFE

Halocleaner is een laag schuimend, in gebruiksverdunning 
vrijwel neutraal synthetische reiniger. Zowel handmatig als in 
een schrobautomaat te gebruiken. Halocleaner is geschikt 
voor schoonmaakwerkzaamheden op alle waterbestendige 
oppervlakken zoals tegels, laminaat, linoleum, pvc, 
marmoleum, kunststoffen, etc. Door zijn neutrale samenstelling 
worden met polymeer behandelde vloeren niet aangetast. 

Effectief tegen alle soorten van vervuiling

Halocleaner kan gebruikt worden voor het verwijderen van allerlei 
soorten vervuiling zoals organisch en minerale vervuilingen.  
Halocleaner bevat geen kleur/geur stoffen en laat een dus geen 
residu achter na het naspoelen. 

Milieuvriendelijk

Halocleaner is makkelijk  biologisch afbreekbaar conform de 
huidige detergentenverordening 
EG 648/2004. (daarin is wettelijk vastgelegd in welke mate 
producten biologisch afbreekbaar moeten zijn)

TOEGEPAST IN
• Laboratoria en onderzoekscentra 
• Gezondheidszorg
• Veterinaire sector
• Levensmiddelensector

VOORDELEN
• Sterk reinigende werking
• Effectief tegen organisch materiaal
• Ook voor machinaal gebruik
• Veilig voor het milieu
• Ongeparfumeerd en kleurloos.

Het reinigingsmiddel Halocleaner is leverbaar in dozen van 
12 x 1 liters of in cans van 5 liter. 

MEER INFORMATIE
Ga naar www.veip.nl voor meer informatie en verkooppunten. 

Gebruik Halocleaner veilig en lees vóór gebruik het etiket en 
de productinformatie. 

HALOCLEANER Concentrate/Ready to use



THINK
CLEAN

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Verwijder klein losliggend vuil zoals stof met een 

stofzuiger of stofwisser. Verwijder groot losliggend vuil 
met een bezem, schrobber of trekker.

2. Maak de te reinigen oppervlakken nat met water.
3. Breng handmatig een Halocleaner-oplossing aan in de 

aanbevolen concentratie. 
4. Laat de Halocleaner-oplossing 15 minuten inwerken. 
5. Verwijder het vervuilde water met een waterzuiger, trekker 

of dweil. 
6. Eventueel naspoelen met water.

VERPAKKINGSVORMEN
Veip-artikelnummer Omschrijving 
202030 2 x 5 liter (Concentrate)
202031
202032
202033

12 x 1 liter (Concentrate)
2 x 5 liter (Ready to use) 
12 x 1 liter (Ready to use)

 
VOORZORGSMAATREGELEN  
Draag oog- of gelaatsbescherming. Na het werken met 
dit product de handen grondig wassen. Bij contact met de 
ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven 
spoelen. 

GEVARENAANDUIDINGEN 
Concentrate        WAARSCHUWING 

CHEMISCH/TECHNISCHE INFORMATIE
Verschijningsvorm: Vloeistof 
Kleur: Transparant
Reuk: Karakteristiek
Kookpunt/kooktraject, oC: > 100
Vlampunt oC: Niet beschikbaar
Oxiderende  
eigenschappen: 

N.v.t.

Oplosbaarheid in water: Gemakkelijk oplosbaar in koud en 
warm water

pH: ca. 9
Opslag: Buiten bereik van kinderen 

bewaren. Vorstvrij bewaren in een 
goed gesloten verpakking.

Houdbaarheid: Minimaal 2 jaar bij de 
voorgeschreven condities. 


