
 
 
Technisch blad BioWash 
 
• Reinigingsmiddel voor het verwijderen van 

schimmels en bacteriën 
 

 
 
 
 
 
 
 
Verbruik 
Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond ca.  
100 · 150 ml/m2 verdunde,  gebruiksklare oplossing. 

• Basisreiniger voor BioRid 
• Geurneutraal 

 
Produkttype 
Kleurloos, nagenoeg geurloze  oplossing met schimmeldodende, 
bacterie-  en algen dodende werking. 
BioWash is een speciale reiniger, die diep indringt en daar micro-
organismen doodt. Ook zeer geschikt als oppervlaktereiniger voor 
regelmatig gebruik. De in BioWash  aanwezige ammonium 
componenten zijn oppervlakte-actieve stoffen zijn door hun 
eigenschappen ook bij lage dosis  zeer geschikt om een schimmel- en  
bacteriedodend effect te bereiken. BioWash is biologische absoluut 
veilig en na drogen emissievrij. Is overal toepasbaar  waar schimmels 
en bacteriën kunnen ontstaan of reeds zijn ontstaan. 

 
Werking 
BioWash bevat actieve ingrediënten ter bestrijding en preventie van 
micro-organismen zoals schimmels, bacteriën en algen. 

Het is bindmiddel-vrij en dus niet geschikt als grondering. 
 

Toepassingsgebied 
Voorbehandeling van oppervlakken met schimmel, sporen of 
bacteriële besmetting in vochtige ruimtes zoals bijvoorbeeld 
melkerijen, slachten huizen, brouwerijen, bakkerijen, badkamers, 
keukens etc.. 

 
Kleur 
Kleurloos. 

 
Fysieke Eigenschappen 
Gewicht: 1,0 g/cm2 

Vorm: vloeistof 
 

Verwerking /Gebruik 
Kwasten, rollen, spuiten. 
Niet beneden  +5°C (Lucht en ondergrondtemperatuur) gebruiken. 

 
Oppervlaktevoorbereiding 
- Eventueel aanwezig behang of andere losse delen verwijderen! 

- Sterk aangetaste plekken: BioWash 1:1 met water verdund en bij 
lage druk op gewenste oppervlakken spray en of overvloedig met 
vachtroller behandelen. Levensmiddelen e.d. van te voren 
verwijderen of afdekken. Zwammen met hoge druk of mechanisch 
verwijderen (bijvoorbeeld met een spatel). Oppervlakken opnieuw 
met BioWash 1:2met water verdund verwerken. 
Zwakke aangetaste gebieden met BioWash  1:2 water verdunnen. 

 

 
Droogtijd 
Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond bij 
20°C/60%   relatieve luchtvochtigheid ca. 1 uur.  Koude of een hogere 
luchtvochtigheid kan de droogtijd beïnvloeden. 

 
Reiniging van het gereedschap 
Direct na gebruik met water reinigen. 

 
Opslag 
Koel, droog en vorstvrij. 

 
Verdunning 
Met Water. 

 
Verpakking 
11, 5 1. en 25 1. Kunststof  jerrycans. 

 
Giscode 
G020 

 
Voorzorgsmaatregelen 
Irriterend voor ogen en huid. Buiten het bereik van kinderen houden. 
Bij contact met de ogen direct met veel water uitspoelen en een arts 
zoeken. Bij bovenhands kwasten, rollen of spuiten een 
beschermende bril dragen. Nevel niet inademen. 

 
Algemene aanwijzingen 
Gebruiksaanwijzing op de verpakking, de technische bladen en de 
veiligheidsbladen aanhouden. Omdat ideale verwerking van factoren 
af hangen die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied liggen zijn onze 
gebruikstechnische voorstellen als definitieve aanbevelingen aan te 
merken. Ze zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring maar 
ontslaan de verwerker niet van zijn zorgplicht en moeten eventueel 
aan de betreffende bedrijfs- en of omgevingsomstandigheden als 
ook aan het te gebruiken gereedschap aangepast worden.   
Naar wens staan onze experts met informatie tot uw beschikking. In 
het kader van van de algemene bedrijfsvoering van de producent 
wordt een constante hoge kwaliteit gegarandeerd. 

Met betrekking tot het mengen met producten van een andere 
fabrikant of een gecombineerde aanbreng-opbouw hebben wij geen 
ervaring. Om deze reden is ieder geval  garantie uitgesloten. 

Technische wijzigingen op de producten en op de verpakking behouden 
wij ons voor. 
De algemene voorwaarden van de fabrikant zijn van toepassing.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


