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Biosafe is een uiterst veilige, 
universele reiniger.
Biosafe is een zeer effectieve reiniger voor alle oppervlakken, 
toestellen, gevoelige materialen en voertuigen. Dankzij de combi-
natie van krachtige reinigingsmiddelen en speciale corrosie-inhib-
itoren is Biosafe ideaal voor alle corrosiegevoelige oppervlakken 
(bijvoorbeeld aluminium, koper, zink,…).

Corrosiviteitstest:

Test 1
Resultaat van een aluminiumplaat na 
24 uur onderdompeling in een 100% 
oplossing in een klassieke alkalische 
reiniger.

Test 2
Resultaat van een aluminiumplaat na 
24 uur onderdompeling in een 100% 
oplossing van Biosafe.

Conclusie
De aluminiumplaat was volledige gecorrodeerd na test 1, in tegen-
stelling tot test 2 waar geen corrosie werd gemeten wanneer de 
plaat werd ondergedompeld in Biosafe.

Veelzijdig gebruik met Biosafe.
Biosafe is niet alleen veilig, maar ook multifunctioneel. Het heeft 
zeer goede reinigende eigenschappen en zal uw voertuig terug 
laten schijnen zoals nooit tevoren. Dit product is gebaseerd op de 
laatste reinigingstechnologie, waardoor het uiterste efficiënt is.

Toepassing
• Laat eerst weken in water.

• Verdunning: 2-5%.

• Gebruik Biosafe aan min. 40 bar (580 psi) via een schuimlans met 
koud water.

• Contact tijd: minimum 15 minuten (afhankelijk van de vervuil-
ingsgraad).

• Spoelen met hoge druk (min. 40 bar).
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Hygiene is health.We geloven dat hygiëne leidt tot een betere gezondheid doorheen het volledige proces van boer tot bord. 
Bij CID LINES zorgen we ervoor dat hygiëne juist wordt toegepast. We combineren 360° oplossingen met advies op maat. Zo 
helpen we onze partners focussen op wat belangrijk is: hun bedrijf winstgevend, duurzaam en vooral gezond te houden. 
Omdat hygiëne leidt tot een betere gezondheid wat op z’n beurt leidt tot een betere gezondheid voor alles en iedereen.


