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Varistone Bio Krachtreiniger 
Hoogwerkzaam, biologisch afbreekbaar geconcentreerd 
reinigingsmiddel voor hardnekkige vervuilingen. 

Technische productinformatie: 
VARISTONE Bio Krachtreiniger is een krachtig 
allround reinigingsmiddel voor het verwijderen van 
organische vervuilingen en heeft een zeer goede 
dieptewerking. Het reinigingsconcentraat bevat 
geen fosfaten en zuur toevoegingen. De werkzame 
stof omvat biologisch afbreekbare tensides 
(conform EG-richtlijnen). 
 
Toepassing: 
VARISTONE Bio Krachtreiniger is te gebruikten voor 
het reinigen van: beton, natuursteen, gebakken 
steen, aluminium, koper, RVS en overige metalen, 
kunststof, hout, rubber, keramiek, glas, verflagen, 
textiel, tapijt. 
 
Verbruik: 
Afhankelijk van de aard van de vervuiling en 
ondergrond: geconcentreerd of tot 1:40 verdund 
met water. Verwijdert de hardnekkigste 
vervuilingen zoals vet, olie, hars, wax, nicotine, 
algen, schimmel, roest, insecten, bitumen, teer, 
koffie, rode wijn, schoencrème en vele andere 
stoffen. 
 
Verwerking: 
Onverdund of tot maximaal 1:40 met water 
verdund op de vervuiling aanbrengen. Na een 
korte inwerktijd met een vochtige doek, spons of 
schoon water verwijderen. Bij hardnekkige 
vervuilingen is het raadzaam om een borstel te 
gebruiken. VARISTONE Bio Krachtreiniger is zonder 
probleem als reinigingsmiddel in 
hogedrukreinigingsapparatuur te gebruiken. Bij een 
temperatuur van +90 ˚C wordt de werking van 
VARISTONE Bio Krachtreiniger met een veelvoud 
verhoogd. Wij adviseren om vooraf een proefvlak 
op te zetten. 
 
 
 
 

Let op ! 
Bij loslatende verflagen, aluminium, en zink 
uitsluitend toepasbaar in sterk verdunde toestand. 
(1:40) 
 
Opslag: 
VARISTONE Bio Krachtreiniger is in gesloten 
verpakking minstens 12 maanden houdbaar mits 
vorstvrij opgeslagen en tegen direct zonlicht 
beschermd. 
 
Milieu: 
VARISTONE Bio Krachtreiniger is conform de 
richtlijnen van de EG biologisch afbreekbaar en 
bevat geen fosfaten. 
 
Veiligheid: 
Bewaar VARISTONE Bio Krachtreiniger op een 
veilige plaats. Buiten bereik van kinderen houden! 
Direct contact met de huid en ogen vermijden. 
Indien de vloeistof in de ogen komt, onmiddellijk 
met water spoelen en uw arts raadplegen.  
Indien de vloeistof in contact komt met de huid, 
deze met water afspoelen.  
Bij inname direct een arts raadplegen.  
Indien VARISTONE Bio Krachtreiniger 
versproeid wordt adviseren wij u een mondmasker 
en veiligheidsbril te dragen.  
Zorg bij de verwerking voor voldoende ventilatie. 
• R 43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
contact met de huid. 
• S 28 - Na aanraking met de huid onmiddellijk 
wassen met veel water. 
 
Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de 
instructies van deze productinformatie, noch uit 
een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de 
inhoud van het advies door ons nadrukkelijk 
schriftelijk is bevestigd. 
Met het verschijnen van deze productinformatie 
verliezen alle vorige informatiebladen hun 
geldigheid. 


