
   
 

V-COM CHEMICALS  Your chemical and industrial cleaning expert 
 

De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen 
verantwoording nemen. Contactgegevens: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 316 05 67 
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Surface Cleaner BA25 
 
Surface Cleaner BA25 is een  geconcentreerde, sterk alkalische reiniger  voor diverse 
oppervlakken op basis van oppervlakte actieve stoffen en reinigingsversterkers. 
 
• Verwijdert aangekoekte vervuilingsresten (bijvoorbeeld teer, olie en zware 

atmosferische vervuilingen) 
• Tast onverzeepbaar lakwerk niet aan 
• Laat geen vlekken of strepen achter 
• Uiterst snelle werking 
 

Toepassing 
 
Reiniging van Plastisolbeplating, vrachtwagens, 
tanks en wegenbouwmachines alsmede reiniging 
van kassen in de tuinbouw. Ook geschikt voor 
verwijdering van zware atmosferische vervuiling op 
glad beton, galerijen etc. 
 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
Verdun Surface Cleaner BA25 met water tot 
maximaal 1:20, afhankelijk van de vervuilingsgraad. 
Breng het product aan met behulp van een borstel 
of lagedrukspuit. Laat het product een paar minuten 
inwerken en zo nodig doorhalen met een borstel of 
pad. 
Spoel of spuit af met schoon water. 
 
Theoretisch rendement 
 
Circa 20 m2 per liter. 
Verbruik is sterk afhankelijk van mate van 
vervuiling, verdunning en soort ondergrond. 
 
Reiniging apparatuur 
 
Direct na gebruik met schoon water. 
 
Applicatie condities 
 
Minimale omgevingstemperatuur:   5 ⁰C 
Maximale relatieve vochtigheid:   100 % 
Minimale ondergrond temperatuur :  5 ⁰C 
Maximale ondergrond temperatuur:  30 ⁰C 
 

Kenmerken 
Dichtheid (SG), pH waarde 
 
Onverdund product  : ca  1,09 kg/l  
pH waarde  : circa 14 
 
Verpakking 
 
10 liter can HDPE 
4 X 5 Liter HDPE cans 
 
Houdbaarheid 
 
Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een 
droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, 
originele verpakking. 
 
Restanten 
 
Restanten van het product en lege verpakking 
afvoeren als chemisch afval in overeenstemming 
met de lokale regelgeving en wettelijke 
voorschriften. 
 
 

Veiligheidsinformatie 
 
De gebruiker van dit product dient zich aan de 
nationale wetten betreffende gezondheid, 
veiligheid en milieu te houden. Zie voor meer 
informatie over de samenstelling, de meest actuele 
veiligheidsgegevens en disclaimer het EG-
veiligheidsinformatieblad (MSDS). 
 


