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REINIGER
GROTE SCHOONMAAK

Efficiëntie voor al uw werkzaamheden

Belangrijkste voordelen :

Steerk geconcentreerd

Doeltreffend en zuinig 

Multi-oppervlakken reinigingsmiddel 

Binnenshuis en buitenshuis

 Heeft een aangename  
dennengeur

HET GAMMA SOLARINE® REINIGER GROTE SCHOONMAAK
IS IDEAAL VOOR

Het reinigen en ontvetten van de meeste afwasbare 
oppervlakken binnenshuis en buitenshuis.

Het opfrissen en reinigen van geverfde of gelakte 
oppervlakken alvorens een nieuwe verflaag 
aan te brengen.



1 L 0,75 L5 L

GECONCENTREERD

800 g1,4 kg

STERKER GECONCENTREERD

SA Pollet NV -B-7501 Tournai-Belgium - Tél. +32 (0)69 22 21 21 - info@solarine.eu - www.solarine.eu

®

1 L

POEDER
Kan gebruikt worden voor

• Het opfrissen, reinigen en afbijten van geverfde of gelakte 
oppervlakken alvorens een nieuwe verflaag aan te brengen.  
Na behandeling zal een nieuwe verf beter hechten aan de ondergrond. 
Ook geschikt voor afwasbaar behangpapier

• Het reinigen en ontvetten van alle soorten oppervlakken

• Het reinigen van borstels, rollers, kwasten en sponsen. Het laten weken 
en het wassen van kleding (overall)

GROTE SCHOONMAAK
REINIGER

Voordelen van het product
  2 x sterker 

geconcentreerd dan 
concurrende producten 
 
Wordt niet hard 

  Aangename geur

Voordelen van het product
 Multi - oppervlakken  

 Aangename geur 

 Weinig schuimend

 

VLOEIBAAR & SPRAY
Kan gebruikt worden voor:

• Het reinigen en ontvetten van alle soorten oppervlakken evenals 
roestvrij staal, aluminium, keuken- en tuinmeubilair, buiten- en 
garagevloeren, alsook garagedeuren, luiken, ramen van PVC, 
poorten en hekken

• Het opfrissen en reinigen van geverfde of gelakte oppervlakken 
alvorens een nieuwe verflaag aan te brengen. Ook geschikt voor 
afwasbaar behangpapier

ONTSTOPPER
Kan gebruikt worden voor

• Het ontstoppen van leidingen 
Solarine ® Ontstopper Grote SChoonmaak is op basis van bijtende soda 
(natriumhydroxide) en veilig voor leidingen

• Het ontstoppen en onderhouden van sifons en leidingen, zowel in 
keukens als in badkamers

Voordelen van het product
 Ontstoppen en 

 onderhoud

 Bewezen 
 doeltreffendheid 

 Zonder spoelen

 Kan aangebracht 
 worden met een 
 hogedrukreiniger

 1 L met doseerdop

 Ergonomische  
 verpakking 
 

 Zonder ammoniak

 

 Zuinig 

 Zonder gevaar voor de   
 leidingen


