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ALGEMEEN

Bleek- en inweekmiddel in poedervorm.

- Op basis van actieve zuurstof.

- Kan ook ingezet worden om koffie- en theevlekken te verwijderen.

- Kan gecombineerd worden met alkalische reinigingsmiddelen.

- Geschikt voor alkali- en oxidatiebestendige materialen.

- Reinigen, bleken van alkalibestendige vloeren.

Oxy Deo is een ecologisch alkalisch granulaat op basis van actieve zuurstof. Het 

product kan gebruikt worden als hulpmiddel aan alkalische reinigers om de 

reinigingskracht te versterken. Oxy Deo is geschikt voor alkali en oxidatiebestendige 

materialen zoals RVS,... Oxy Deo is bestemd voor het reinigen en bleken van 

werktafels, snijplanken en keukenmateriaal in grootkeukens en voedingsindustrie. 

Het product is verder ook geschikt voor het reinigen en bleken van alkalibestendige 

vloeren.  Oxy Deo is vrij van chloor- of andere halogeenverbindingen, van minerale 

zuren en van detergenten afgeleid van petroleum. Alle gebruikte detergenten zijn 

van plantaardige oorsprong. Alle ingrediënten van niet-minerale oorsprong zijn 

volledig afbreekbaar.

10pH

GEBRUIK

10L AQUA + 66g - 132g 5 - 10 MIN

Manueel gebruik: Doseer 0,6% in 8L water en behandel het oppervlak. Laat 1 tot 5 minuten inwerken en spoel na met water. 

Vloerreiniging: Doseer 0,6 - 1.2% in 8L water en reinig de vloer. Laat 1 tot 5 minuten inwerken en spoel na met water. Reinigen 

van afvoerputjes: Doseer 1 schepje in elk afvoerputje aan het einde van de werkdag.

Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. Greenspeed is niet 

verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen product (LxØ)  x 23 cm

vorm:  Poeder

kleur:  Wit

geur:  Geurloos

oplosbaarheid in water:  Volledig

pH-waarde:  10.5

relatieve dichtheid:  1,000 Kg/L

veiligheid:  ADR UN 3378

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr

Eenheid

Bruto gewicht

Netto gewicht

EAN-code

4003530

Emmer

5281 g

5281 g

EAN 5407003312102

Verpakking

Aantal per verpakking

Afmetingen

Bruto gewicht

1

23 x 21 x 23 cm

5281 g

Pallet

Aantal per pallet 90
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