
   
 

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) 10 593 0203 

 
www.v-comchemicals.nl 

GreenFlex Superclean S 
 
GreenFlex Superclean S is een veilig, krachtig, biologisch afbreekbaar product voor de 
verwijdering van verven, coatings en UV/Solvent inkten 
  

• Hoog vlampunt en behoeft geen separate opslag 

• Biologisch afbreekbaar 

• Geen gevaarsetiketten 

• Niet schuimend 

• Waterafspoelbaar 

• Laat geen residu achter 

• Veilig in gebruik op allerlei materialen zoals kunststof, metalen etc. 

• Bevat geen VOS (vluchtige organische koolwaterstoffen), vrij van methyleenchloride en 
 NMP (N-methylpyrrolidon) 

• Geeft een snelle en vetvrije opdroging van het gereinigde object 

• Niet alkalisch 

• Effectief op ingedroogde verven, inkten en coatings 

• Universeel toepasbaar 
 
 
 

Toepassing 
 
GreenFlex Superclean S is een efficiënt, diep-reinigend 
en hoog oplossend reinigingsmiddel. Het product is  
speciaal ontwikkeld voor verven, coatings en 
UV/Solvent inkten. Toepasbaar op walsen, rollen, 
diepdrukcilinders, rubberclichés, rakelmessen, 
vloeren, muren, gereedschappen, drukkerijapparatuur 
en spuitcabines. Het middel is universeel toepasbaar. 
 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
GreenFlex Superclean S kan gebruikt worden via 
sprayen, dompelen en borstelen of door gebruik met 
een doek. In geval van hardnekkige contaminatie de 
objecten onderdompelen in GreenFlex Superclean S. 
De inwerktijd varieert van 1 tot 45 minuten afhankelijk 
van de mate van contaminatie. De vervuilingen 
naspoelen met voldoende water. 
  
Opmerking 
 
GreenFlex Superclean S kan geverfde oppervlakken 
matteren. Bij twijfel wordt geadviseerd eerst op een 
minder zichtbare plaats het product uit te testen. 

Kenmerken 
 
Dichtheid (20°C)  :  0,950 kg/l 
Kleur   :  helder 
Vlampunt (Closed Cup) :  90 °C 
Geur   :  mild 
 
 
 
 
 

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). 
 


