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Technisch Informatieblad 

 
Product    :  Omni-5-Cleaner ( Laagschuimend ) 
 

Beschrijving 
Omni-5-Cleaner is een krachtig wateroplosbaar veilig reinigingsmiddel, biologisch afbreekbaar en 
alkalisch ingesteld voor een snelle en efficiënte verwijdering van vet, vuil, koolstof, olie, roet, 
nicotineaanslag en andere hardnekkige vlekken. 
 

Gebruik 
Omnhi-5-Cleaner is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in schrob / zuig- machines en wordt als 
zodanig ingezet als universeel reinigings- en ontvettingsmiddel voor de behandeling van gecoate 
en/of niet-gecoate bedrijfsvloeren. Omni-5-Cleaner kan met warm of koud water worden verdund. 
Voor de behandeling van extreme vervuiling ( bijv. bandensporen ) dient de betreffende plek  echter 
te worden voorbehandeld met onverdund materiaal.  
 

Waarschuwing 

 Buiten het bereik van kinderen bewaren. 

 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

 Na het werken met dit product de handen grondig wassen. 

 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, 
indien mogelijk contactlenzen verwijderen, blijven spoelen. Onmiddellijk een arts bellen. 

 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
Omni-5-Cleaner dient niet op glas of spiegels te worden gebruikt, in verband met een mogelijk 
etsende werking. 
 

Food Approval 
Omni-5-Cleaner is bij besluit dd. 10 mei 2016 door Triskelion goedgekeurd voor gebruik in 
omgevingen waar met voedsel wordt gewerkt en met name voor reiniging van machines en 
apparaten die bij de voedselbereiding worden gebruikt. 
 

Dosering 
Normale vervuiling: 1 Liter Omni-5-Cleaner op 80 Liter water 
Zware vervuiling: 1 Liter Omni-5-Cleaner op 40 Liter water 
Indien teveel schuim ontstaat ( dit kan optreden als gevolg van een overmatige hoeveelheid van 
oude 
zeepresten op de vloer ) dient aan de vuil water-tank van de machine een anti-foam te worden 
toegevoegd. 
 

pH- waarden bij 20°C  
1 deel Omni-5-Cleaner : 2 delen water 12,8  1 deel Omni-5-Cleaner : 5 delen water 12,5 
1 deel Omni-5-Cleaner : 10 delen water 12,2  1 deel Omni-5-Cleaner : 20 delen water 11,8 
  
Opslag    : Vorstvrij bewaren 
Fysische toestand  : Vloeibaar 
Kleur    : Rood 
Geur    : Karakteristiek 
Vlampunt   : Niet van toepassing 
Oplosbaar in water  : Volledig 
Gevaarsteken   : Gevaar 


