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DISC CleanBlue, de ideale duurzame ontvetter. 

CleanBlue, is een zeer mensvriendelijke en veilige, maar vooral duurzame koudontvetter, die zeer 
krachtig- en milieuvriendelijk is voor in uw ontvetbak of automatische partswasher, maar special 
samengesteld om koud te verwerken. Het is de beste koudontvetter voor bedrijven die optimaal 
duurzaam willen ontvetten conform de DIN en ISO 50001 voorwaarden. 
Omschrijving: 

CleanBlue  is de beste duurzame ontvetter met de kracht van de natuurlijke ingrediënten voor optimaal gebruik.  De waterige 

ontvetter, CleanBlue is de ideale vervanger van solvents, thinner, wasbenzine en andere gevaarlijke oplosmiddelen. De 
natuurlijke innovatieve grondstoffen geven deze beste ontvetter een zeer krachtig oplossende eigenschap van vetten en olie 

en andere industriële vervuilingen. De oppervlakte wordt niet aangetast en herstelt het oorspronkelijke uitzien. Deze veilige 
ontvetter is helemaal vrij van aromaten en niet brandbaar en de ideale oplossing voor uw ontvetbak en partswasher. 

CleanBlue bespaart u energiekosten en een maximale reiniging van uw onderdelen. CleanBlue kan ook ingezet worden in 

grote dompelbaden en geeft geen dampvorming die afgezogen dient te worden.  

Probleem oplosser van o.a.: 

 Vuile vettige machines 

 Lijmen en harsen 

 Motoren 

 Gereedschap                                                                   

 Smeervetten                                                         
 Smeeroliën 

 Vuile afzuigfilters 

 Vuile en vettige onderdelen 

 Roetaanslag 

 Vuile Lagers,  

 Vuile kettingen en transportbanden 

Werkzaamheid: 

CleanBlue   is een zuiver natuurlijke ontvetter die volledig vrij is van aromaten en halogeenvrij. Het is de ideale oplossing en 

vervanging van solvents, thinner, aceton wasbenzine etc. Het is voor Arbo- en veiligheid coördinators binnen bedrijven de 
meest veilige ontvetter op dit moment. 
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De Pluspunten: 

 CleanBlue  is volledig vrij van gevaren symbolen conform EU-richtlijnen 

 CleanBlue  is VOC vrij 

 CleanBlue  heeft een zeer aangename geur 

 CleanBlue  is direct gebruiksklaar 

 CleanBlue  is schuimarm en daarom ook inzetbaar in automatische wasinstallaties  

 CleanBlue  is op waterige basis 

 CleanBlue  is economisch in gebruik 

 CleanBlue  heeft de beste ontvettende werking en laat weinig of geen residu na 

 CleanBlue  is veilig voor mens, milieu en veilig voor uw materialen 

 CleanBlue  is niet brandbaar 

 CleanBlue  veroorzaakt geen giftige dampen, dus ook geen afzuiging nodig 

 CleanBlue  is een veilige goede ontvetter en  vervanger van brandbare, en explosieve ontvetter soorten. 

 CleanBlue  is een ideale ontvetter voor uw ontvetterbak of partswasher. 
 

 
 

Verwerking CleanBlue: 
 
 

CleanBlue  is handmatig d.m.v. sprayen, gieten, of door onderdompeling of via kwast aan te brengen, even laten 

inwerken en met schone CleanBlue  na spoelen, en aan de lucht laten drogen, op met lap droog maken. 

                          

Nature Boost is een innovatief additief op basis van gerecyclede hernieuwbare grondstoffen.( Cradle to Cradle) Deze unieke 
hernieuwbare additieven zorgen voor het beste oplossende vermogen. De natuur Boost zorgt voor een zeer hoge impact, 

zodat het niet brandbaar is, VOC vrij en vrij van allerlei gevaren symbolen.  Conform de richtlijnen DIN en ISO 5001. 

= vrij van  vluchtige organische verbindingen 
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