
Product-informatie RM 731 

Vet- en eiwitoplosmiddel RM 
731

Verwijdert zelfs de sterkste vet-, eiwit-, olie- en roetveront-
reinigingen van vloeren, werkoppervlakken, machines, enz. 
(in het bijzonder geschikt voor levensmiddelenverwerkende 
bedrijven). Eenvoudig te bedienen en materiaalveilig. Rest-
vrij afwasbaar.
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Eigenschappen

■	 Effectief	hogedruk-reinigingsmiddel
■ Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
■ Geschikt voor reinigen van roestvrijstalen en keramische oppervlakken
■ Actieve reiniging bij elke temperatuur
■ Wast vlekkeloos schoon
■ Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
■ Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
■ NTA-vrij

Toepassingsvelden:

Landbouw: Melkruimtes

Voedingsmiddelen- en dranken-

industrie:
Oppervlaktereiniging

Hotels, gastronomie, catering: Oppervlaktereiniging

Retail: Oppervlaktereiniging

Toepassing

■ Hogedrukreinigers
■ Spuittoestellen
■ Handmatig

pH

13.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
in concentraat zuur licht zuur neutraal licht alkalisch alkalisch

Artikelnummer

5 l 6.295-402.0

200 l 6.295-469.0
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Toepassing:

Hogedrukreinigers

■ Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
■ Reinig object.
■ Laten inwerken.
■ Inwerktijd max. 1 min.
■ Spoelen met schoon water.
■ Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen 

met drinkwater.

Sproeitoestel

■ Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het pro-
duct.

■ Besproei object volledig met het product.
■ Laten inwerken.
■ Inwerktijd max. 1 min.
■ Spoelen met schoon water.
■ Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen 

met drinkwater.

Handmatig

■ Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het pro-
duct.

■ Reinig object.
■ Spoelen met schoon water.
■ Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen 

met drinkwater.

Richtlijnen voor gebruik:

■ In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
■ Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
■ Niet sproeien op warme oppervlakken.
■ Voorkom overdosering.

Verdere informatie:

■ Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

Inhoud: Reinigingsmethode: Voorverdunning: Dosering: Type vuil: Toepassingsveld:

1000 ml Hogedrukreinigers 1-6 % sterke 67 m²

1000 ml Spuittoestellen 1-6 % gemiddelde 1110 m²

1000 ml Handmatig 1-6 % gemiddelde 250 m²

Gelieve ons te contacteren voor meer 
informatie:


