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ECO-100
“De ENIGE U.S. EPA erkende teak reiniger!”

NEW!

TEAK REINIGER POEDER

ECO-100 Teak Cleaner Powder is een nieuwe 
hoogwaardige, geconcentreerde teak reiniger. Hoewel 
ECO-100 Teak Cleaner Powder geen zuren, bijtende soda‘s 
en fosfaten bevat, is het een zeer krachtige en effectieve 
reiniger die reinigt en verheldert zonder dat het de zachte 
vezels van uw teak verwijdert. Het lost gemakkelijk op in 
water en is ontworpen om niet schadelijk te zijn voor uw 
teak, deknadenrubber, dek beslag en/of verf. Dit product 
is zo samengesteld dat het 100% milieuvriendelijk is en 
vertegenwoordigt de meest geavanceerde echt “groene” 
teak reiniger poeders in de huidige maritieme industrie.

• 100% Millieu vriendelijk: niet giftig
• Geconcentreerd – Verdunnen met water
• Geen zuren, bijtende soda’ s of fosfaten
• Verwijdert schimmel & schimmel vlekken 
• Hardnekkig voor vuil, zacht voor teak 
• Voordelige schoonmaak oplossing 
• Reinigt & Verheldert

• Voldoet aan alle criteria van het  Amerikaanse ‘Clean 
Marina Program’ 

Teakdecking Systems ECO-100 Teak Cleaner Powder 
is het eerste Teak Cleaner poeder dat erkend is voor 
een veiliger milieu door de EPA’s “Ontworpen voor het 
milieu” programma. ECO-100 Teak Cleaner Poeder is 
geformuleerd met als belangrijke aspect: het milieu 
en de gezondheid van de mens en bevat componenten 
met een positiever  milieuprofiel dan in conventionele 
schoonmaakmiddelen. Wanneer u het DfE etiket op een 
product ziet, betekent dit dat het wetenschapsteam van 
EPA elk ingrediënt heeft getest op potentiële menselijke 
gezondheid- en milieueffecten en alleen chemische stoffen 
heeft toegestaan die de veiligste in hun klasse zijn, en 
die voldoen aan de strenge criteria van de EPA. DfE-label 
producten bevatten geen kankerverwekkende stoffen, 
geen reproductieve of toxische stoffen en zelfs kleine 
productcomponenten, zoals kleurstoffen en parfums, zijn 
getest op veiligheid.



Erkend voor 
veiliger milieu
www.epa.gov/dfe

GEBRUIKSAANWIJZING 
• Mix ± 116 gram (4 oz) ECO-100 Teak Cleaner Powder in ± 3,8 liter (1 gallon) schoon water in een 
geschikte emmer met gemakkelijke toegang voor uw witte borstelkussen of zachte dekborstel. Een 
handige 29 grams (1 oz) maatbeker is geplaatst onder de deksel.

• Breng ECO-100 Teak Cleaner Powder aan en borstel het teak licht en dwars op de nerf, nooit met de 
nerfrichting mee! Laat gedurende 10 minuten intrekken. 

• Indien aangebracht in direct zonlicht dan dient dit op een tijdige manier uitgevoerd te worden om te 
vermijden dat het losgekomen vuil en de oplossing opdroogt. Als het oppervlak begint te drogen dan 
moet er extra cleaner aangebracht worden. 

• Bij het spoelen dient het dek licht geborsteld te worden om het diep ingebedde vuil te helpen 
vrijkomen. Spoel het hele gebied met water en zuig het overtollige vuil af.

Voor een korte introductie film over ‘Hoe teak schoon te maken’ kunt u een kijkje nemen op de  
‘Products page’ van: www.teakdecking.com 

Garantie: ECO-100 Teak Cleaner poeder werkt zoals gespecificeerd wanneer de aanwijzingen strikt worden 
gevolgd. 

WAARSCHUWING:
Buiten het bereik van kinderen bewaren. Vermijd contact met huid & ogen. Draag geschikte 
beschermende kleding, handschoenen en passende oog / gezichtsbescherming. Kan huidirritatie 
veroorzaken. Schadelijk bij inademing of inslikken. In geval van contact met ogen of huid, 
onmiddellijk en gedurende 15 minuten met veel water spoelen en medische hulp inroepen. 
Indien ingeslikt onmiddellijk een grote hoeveelheid water drinken. BRAKEN NIET OPWEKKEN. 
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