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Strongclean 

Krachtige ontvettende allesreiniger. 

 
 

 Gebruiksaanwijzing 

Toepassing: Devo Strongclean reinigt en 

ontvet zowel organische als 

anorganische vervuiling op stenen 

vloeren en kleurvaste/waterbestendige 

kunststofvloeren. Verwijdert vet, eiwit, 

roet, nicotine, eetresten, wijnvlekken, 

enz. Devo Strongclean  is bijzonder 

geschikt als reiniger vóór het gebruik 

van Devo afwerkingproducten.  

 Mild voor de huid; 

 Krachtige huishoudelijke ontvetter; 

 Frisse, aangename geur; 

 Schuimremmend, voor gebruik met 

waterzuigers; 

 Geschikt voor zowel kalkhoudend 

als niet kalkhoudend natuursteen; 

 Biologisch afbreekbaar. 

Bijzondere eigenschappen: Verwijdert 

moeiteloos het hardnekkigste vuil op 

natuursteen vloeren, zowel kalkhoudend 

als niet kalkhoudend, ook tegelvloeren, 

kleurvaste kunststofvloeren, muren, 

plafonds, deuren, glas, alle metalen, 

meubelen, dampkappen, ventilatoren, 

filters, fornuizen, frigo’s, vuilnisbakken, 

enz… Economisch, veilig en 

snelwerkend. Mild voor de huid. 

Raadpleeg ook de technische fiche van 

Devo Strongclean. De gebruiker dient 

vóór gebruik en op eigen risico uit te 

testen of het product geschikt is voor 

de betreffende vloer! 

Voorbereiding ondergrond: De vloer steeds eerst droogreinigen (stofzuigen). 

Voorbereiding product: Doseer, afhankelijk van de graad van vervuiling, 1 deel Devo Strongclean 

op 10 tot 50 delen water. Bij hardnekkige vervuiling, de dosis verhogen! 

Aanbrengen: het mengsel aanbrengen en verdelen met schrobborstel, wax-applicator of mop. 5 

tot 10 minuten laten inwerken en schrobben met een schrobborstel. Voor een betere reiniging, 

schrobben met een rotatieve machine met wit-groene borstel. Voor verticale vlakken, sanitair enz, 

het Devo Strongclean mengsel aanbrengen met een sprayfles. Steeds grondig naspoelen met 

water! Bewerk 15 à 20 m² per keer. 

Verwerkingstemperatuur: 10 – 25°C. 

Verbruik: 60 - 100 m²/L. (bij verdunning 1/10) 

Reiniging gereedschap: met water. 

Houdbaarheid: onbeperkt in originele gesloten verpakking. Vorstvrij bewaren. 

Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen: Anionogene oppervlakte actieve stoffen 5% - 15%, 

EDTA en de zouten daarvan < 5%. 

 



Devomat Industries NV - Florent Geversstraat 31 - BE 2650 Edegem - T: +32 (0)3 450 94 70 - F: +32 (0)3 457 94 24 - E: info@devomat.be - W: www.devomat.be 

 

 

Strongclean 

Technische eigenschappen 
  
Beschrijving (type): Krachtige ontvettende allesreiniger. 

Basis: Een mengeling van diverse biologisch afbreekbare tensioactieve bestanddelen, oplosmiddelen, 

waterverzachtende additieven en niet agressieve alkalische stoffen. 

Karakteristieke eigenschappen: Devo Strongclean is een ongeëvenaard doeltreffend concentraat, dat de moleculaire structuur van de vuil- 

en vetaanslag afbreekt zonder schade aan het oppervlak te berokkenen en om het als vernieuwd te maken. 

Verwerking:  

Ondergrond: Devo Strongclean is inzetbaar op alle natuursteen vloeren, zowel kalkhoudend als niet kalkhoudend, ook 

tegelvloeren, kleurvaste kunststofvloeren, muren, plafonds, deuren, glas, alle metalen, meubelen, 

dampkappen, ventilatoren, filters, fornuizen, frigo’s, vuilnisbakken, enz… 

Materiaaltemperatuur: 10 – 25°C. 

Luchtvochtigheid: N.v.t. 

Materiaalvochtigheid: N.v.t. 

Voorbereiding product: Doseer, afhankelijk van de graad van vervuiling, 1 deel Devo Strongclean op 10l tot 50l water. Bij 

hardnekkige vervuiling, de dosis verhogen! 

Pot life: N.v.t. 

Te verwerken door middel van: Schrobborstel, rotatieve machine, spraybus, poetsdoeken,… 

Te verdunnen/te reinigen met: Water 

Verbruik/uitstrijkvermogen: 60 - 100 m²/L. (bij 1/10 verdunning) 

Laagdikte: N.v.t. 

Afwerking: Na voldoende spoelen en droging met een Devo afwerkingsproduct naar keuze in functie van de 

betreffende vloer. 

  

Fysische en chemische eigenschappen:  

Kleur(en): Blauw 

Reuk : Kenmerkend 

Consistentie: Vloeibaar 

Viscositeit: 1 mPa.s 

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 1,040 kg/L 

Vaste stoffen in gewicht en/of volume: - 

VOC-gehalte: 4,3 % 

Droging bij 20°C/65% RV: - 

Volledige uitharding: N.v.t. 

Glans (H.60°): N.v.t. 

pH 20°C: 13,1 

Oplosbaar: Volledig oplosbaar in water. 

Dampspanning/20°C, Pa: 2332 Pa 

Vlampunt: N.v.t. 

Zelfontbranding bij: N.v.t. 

Afschuifsterkte: N.v.t. 

Houdbaarheid: Onbeperkt in gesloten verpakking, vorstvrij bewaren. 

  

Veiligheid: 

 

Gevaar: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Beschermende handschoenen / beschermende 

kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen, GEEN braken 

opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid 

met water afspoelen/afdouchen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen 

dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 

een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Verontreinigde kleding 

wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van 

medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek 

verkrijgbaar. 

  

Ecologische informatie:  

Biologisch afbreekbaar: De oppervlakte-actieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid 

zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. 

Verwijdering: Het product mag geloosd worden in de aangegeven gebruiksconcentraties, indien nodig, na neutralisatie tot 

pH 7. Eventuele beperkende maatregelen van de plaatselijke overheid dienen steeds nageleefd te worden. 

  

Levering/vervoer:  

Verpakking(en): 1 L en 5L 

  

© Devomat Industries NV - rev. 2016-08-17a Opmerking: deze gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Daar de wijze van 

toepassing door ons niet kan worden beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid 

worden aanvaard. 

 


