
 

 

 
Sterk alkalische reiniger voor het reinigen van extreem vervuilde ondergronden 

 

PRODUCTOMSCHRIJVING 

UNICLEAN HIGH ALKALINE is een sterk alkalische reiniger voor zware 

vetaanslag, roet, nicotine en andere extreme vervuiling. 

UNICLEAN HIGH ALKALINE bevat zeer sterke emulgatoren en 

oppervlakte actieve stoffen en komt door de meest hardnekkige 

vervuilingen. 

UNICLEAN HIGH ALKALINE is milieuvriendelijker dan andere sterke 

reinigers. 

 

TOEPASSING 

UNICLEAN HIGH ALKALINE kan onder andere toegepast worden op 

natuur- en baksteen, beton, tegels, 2-componenten coatings en 

verschillende kunststoffen (PVC, PC, PMMA). Niet toepassen op alkali 

gevoelige ondergronden zoals linoleum, alkydverven en vernissen. 

 

EIGENSCHAPPEN 

• Sterk alkalisch 

• Kan op de meeste ondergronden toegepast worden 

• Minder milieubelastend dan andere sterke reinigers 

• Extreem sterk oplossend vermogen 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

KLeur:  Bruin 

Geur:  Citroen 

Soortelijk gewicht: 1,03 kg/liter 

pH:  14 

Bevat:  kaliumhydroxide, Alcohols, C9-C11, Ethoxylated, 

Hexyl D-glucoside, Tetrasodium N,N 

bis(carboxylatomethyl)- L-glutamate 

 

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN 

UNICLEAN HIGH ALKALINE kan bij alle weersomstandigheden toegepast 

worden, bij binnen gebruik de ruimte ventileren. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

1. UNICLEAN HIGH ALKALINE afhankelijk van de vervuiling 

verdunnen met water of geconcentreerd gebruiken. 

2. UNICLEAN HIGH ALKALINE aanbrengen met een lagedrukspuit, 

microvezeldoek of borstel. 

3. Laat het product enkele minuten inwerken op de ondergrond. 

Doorhalen met een witte pad of powerspons versnelt de werking. 

4. Neem de ondergrond af met water en/of microvezeldoek. 

5. Herhaal indien nodig de procedure. 

 

VERPAKKING 

5 en 10 liter 

 

THEORETISCH VERBRUIK 

Verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling en de gebruikte 

verdunning. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Niet mengen met andere producten, pas op met zure producten. 

• Niet gebruiken op alkaligevoelige ondergronden. 

 

OPSLAG EN HOUDBAARHEID 

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. 

Opslaan op een geventileerde, koele en vorstvrije plaats. 

 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, 

beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het 

veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.      

 

 
 

TECHNISCHE ONDERSTEUNING 

Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen 

wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij 

kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het 

gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met 

één van onze adviseurs! 

 

MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 

T. +31 418 680 680 

E. info@mavro-int.com 

W. www.mavro-int.com  

 

DISCLAIMER 

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van 

het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en 

techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden 

buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen 

rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle 

aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en 

eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te 

allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, 

toepassing en resultaat. 
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