
 

Bovenstaande informatie is bedoeld om U te helpen bij het kiezen van het meest geschikte product voor een bepaalde applicatie. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten te testen onder eigen  drukomstandigheden. Aansprakelijkheid voor verlies of schade kan niet 

geaccepteerd worden, omdat drukomstandigheden buiten onze controle liggen. 

C160 
Universele antibacteriële machine en oppervlaktereiniger 
 
 
 
Omschrijving 
 
Universele antibacteriële reiniger is een niet-
agressieve reiniger voor algemeen gebruik, 
ontworpen als hulpmiddel voor het reinigen van 
onderdelen in de drukkerij, zoals zijframes, 
verschillende metalen oppervlakken en ook glas. Het 
kan ook worden gebruikt als handmatige, milde 
inktverwijderaar voor een verscheidenheid aan 
inktsoorten  
 
Het is aangetoond dat de actieve ingrediënten in dit 
product een breed spectrum van activiteit bestrijden 
tegen zowel grampositieve als gramnegatieve 
bacteriën, fungicide en meeldauw. Het is ook actief 
tegen omhulde virussen zoals hepatitis B en HIV, 
terwijl het doeltreffend blijft in aanwezigheid van 
zware organische vervuiling zoals bloed en eiwitten, 
met goede oppervlakte-actieve en bevochtigende 
eigenschappen 
 
Eigenschappen 
 
● Bevat actieve ingrediënten die antibacteriële            
    bescherming toevoegen aan verschillende                 
    oppervlakken 
● Lage VOS (<5%) - op basis van biologisch                    
    afbreekbare oplosmiddelen en reinigingsmiddelen 
● Niet-agressief – geen invloed op pers onderdelen 
● Vlampunt > 100 (niet brandbaar) 
● Verkrijgbaar in spuitflesjes voor eenvoudige              
    toepassing 
● Geschikt als milde inktverwijderaar voor alle             
    soorten inkt 
Beschrijving van gebruik 

 
● Spuit op het gewenste gebied en veeg af met een    
    pluisvrije doek of spons. Natuurlijk laten drogen  
● Breng voor inktreiniging handmatig aan met een      
    pluisvrije doek of spons en veeg over het getroffen 
    gebied. Na het reinigen op natuurlijke wijze laten    
    verdampen en indien nodig met water                       
    navegen 
 

Gezondheid en veiligheid 
 
Dit product is gecategoriseerd met de volgende 
gevaren symbolen: 
GHS07: 

  
Bevat: Didecyldimethylammonium Chloride 
 
Draag altijd geschikte veiligheidsuitrusting bij het 
hanteren van chemicaliën in de drukkerij. 
Veroorzaakt geen significant gevaar, mits de 
industriële normen worden gehandhaafd.  
Raadpleeg MSDS voor meer informatie. 
 
Beschikbare verpakking 
 
1 liter fles  
  
Bestellen? 
 
Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01 
Per mail: order@beijersbergen.com 
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