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 Productinform atieblad  

Artikelnr. 93060 

Productnaam : G um m iclean� 

 
KO RTE O M SCH RIJVIN G  

 
Veilig en doeltreffend w asm iddel, ontw ikkeld voor de grafische industrie, op basis van arom aatarm e 
koolw aterstoffen. 
 

A LG EM EN E O M SCH RIJVIN G  

 
Gum m iclean is een uiterst m ensvriendelijke w asm iddel/ontvetter. Veilig in gebruik vanw ege het gebruik 
arom aatarm e koolw aterstoffen. Gum m iclean heeft een uitm untend oplossend verm ogen voor het verw ijderen 
van inkten, lijm en, oliën, vetten, etc. 
 

PRO BLEM ATIEK 

 

• inktrollen w assen  

• w assen van (rubber)doeken  

• vervuilde m achines  

• vervuild gereedschap  

• vervuilde onderdelen  

• vervuilde vloeren  

• vervuilde elektrische apparatuur 
 

D E O PLO SSIN G  

 
Gum m iclean is het veilige en doeltreffende antw oord op het dagelijkse rollenw assen in de drukkerijw ereld. In de 
praktijk is dit op plaatsen w aar m en tot voorheen zeer schadelijke, licht ontvlam bare en ongezonde, snelverdam pende 
oplosm iddelen gebruikte. Gum m iclean is de verantw oorde vervanger voor tri, w asbenzine, thinner, w hite spirit en 
andere traditionele, schadelijke w asm iddelen. 
 

SPECIALE VO O RD ELEN  

 

• Gum m iclean is m ens- en m ateriaalvriendelijk  

• Gum m iclean is arom aatarm  en heeft een frisse geur  

• Gum m iclean is m ens- en m ilieuvriendelijk  

• Gum m iclean heeft een hoog vlam punt  

• Gum m iclean is prettig en veilig in gebruik  

• Gum m iclean bevat geen gechloreerde koolw aterstoffen zoals m ethyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.  

• Gum m iclean verspreidt geen schadelijke dam pen  

• Gum m iclean heeft een subliem e reinigende w erking en is econom isch in gebruik  

• Gum m iclean laat geen residu achter en is niet geleidend  

• Gum m iclean bevat geen em ulgatoren. Er ontstaat dus geen stabiele verbinding tussen w ater, reiniger en 
vervuiling. Gum m iclean kan dus via de olie-w aterafscheider probleem loos geloosd w orden.  

�
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D E TO EPASSIN G  

 
Gum m iclean w ordt ingezet voor het reinigen van:  
 

• inktrollen  

• (rubber)doeken  

• drukplaten  

• m et inkt, olie, vet vervuilde voorw erpen, m achines, onderdelen en gereedschappen  

• m otoren en m achine onderdelen  

• gereedschappen  

• m etalen 
 

M ARKTSEG M EN TEN  

 

• grafische industrie 
 
O PM ERKIN G EN  

 
Bij eerste toepassing is het verstandig het m ateriaal op een m inder kritisch object te testen. Raadpleeg voor 
vragen uw  productadviseur. 
 
W ERKW IJZE 

 
Gum m iclean kan verw erkt w orden via verneveling/spuiten, via een doek of via dom pelen  
 

• Vernevelen/spuiten: spuit Gum m iclean rechtstreeks op het te reinigen object. Laat het product enige tijd 
inw erken, hierna afnem en m et een doek en droogw rijven.  

• Dom pelen: dom pel het object in de Gum m iclean. Laat het product enige tijd inw erken. Hierna het object uit 
laten lekken, droogw rijven of m et luchtdruk droogblazen.  

• Bij naspoelen m et w ater rekening houden m et het feit dat w ater bij gebruik in de offsetindustrie 
nadelige invloed kan hebben op de drukinkten. 

 

VERPAKKIN G  

 
Ecostar BV verpakt haar producten in m etaal of in polyethyleen H.D . en neem t bij vervolgorders lege/schone 
verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op 
het m ilieu.  
Sprayflessen van Ecostar BV zijn PE-flessen: licht van gew icht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering 
energieverbruik bij productie, vrijw el onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij 
productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100%  recyclebaar. D eze flessen zijn 
voorzien van een brede basis voor een goede stabiliteit en van een handige m aatverdeling. 


