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TECHNISCHE FICHE

Novakleen Heavy 
Duty
GECONCENTREERDE REINIGER VOOR ALLE OPPERVLAKKEN

Grondige en snelle reiniging met schitterende glans.

Langdurige bescherming door antistatische waxlaag.

Voor manueel gebruik en in installaties.

Gebruik

Manueel:
• Max. 1 tot 2% aan water toevoegen
• Wassen met spons of borstel
• Overvloedig naspoelen

Product [NVK HD]

Karakteristieken

Novakleen Heavy Duty is hoog alkalisch en sterk geconcentreerd 
voor het reinigen van grote oppervlakken. Bevat tensioactieve stoffen 
die meer dan 90% biologisch afbreekbaar zijn, conform de OECD 
normen.

Toepassingen

Reiniging van vrachtwagens en opleggers, zeildoek en overtrekken, 
caravans en motorhomes, boten, metalen constructies en panelen, 
tentzeilen, kunststof, PVC meubelen, … .

Verpakking

Novakleen Heavy Duty - bus 10L 490510000

Novakleen Heavy Duty - bus 20L 490520000

Novakleen Heavy Duty - vat 200L 490530000

Technische Eigenschappen

• Samenstelling: gestabiliseerde mengeling van 
biologisch afbreekbare capillair-actieve en 
penetrerende stoffen met geoxideerde 
oplosmiddelen en gemodificeerde alkaliën.

• Vorm: vloeistof.
• Geur: kenmerkend.
• Kleur: transparant.
• Viscositeit bij 20°C: 1 mPa.s.
• Wateroplosbaarheid: volledig oplosbaar.
• Relatieve dichtheid bij 20°C: 1,050 kg/l.
• pH waarde: 13,4.
• Dampspanning bij 20°C: 23,32 hPa.
• Zelfontbranding: 230°C.
• Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
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Vernevelapparaat:
• Naargelang de vervuiling 3 tot 5% aan water toevoegen
• Innevelen van onder naar boven
• Max. 2 min. laten inwerken
• Vervuiling loswrijven met spons of borstel
• Overvloedig naspoelen
Hogedrukreiniger en borstelinstallatie met schuimeenheid
• Het productreservoir vullen
• Dosering instellen op 3 tot 5%
Niet laten opdrogen, niet vernevelen op te warme oppervlakken, niet toepassen in volle zon. Bij lage temperatuur, hoger doseren 
en bij hoge temperatuur lager doseren.


