
 

 

 

Vuilbreker 
 

WAAR IS HET VOOR TE GEBRUIKEN:  

Vuilbreker is een sterk geconcentreerd 

en alkalisch reinigingsmiddel. Het kan 

worden toegepast in de veterinaire en 

dierverzorgende sector. Vuilbreker 

verwijdert probleemloos organische 

vervuilingen zoals voedselrestanten en 

mest. Het product kan zowel 

handmatig als machinaal worden 

aangebracht. Vuilbreker kan met 

name toegepast worden voor het 

reinigen van stallen, kooien, hokken 

e.d. in de veterinaire en 

dierverzorgende sector. 

 

CLAIMS/VOORDELEN: 

- Verwijdert ook aangekoekte 

vervuilingen. 

- Niet agressief op de meeste 

materialen. 

- Zowel handmatig als 

machinaal te gebruiken. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING:  

- Loszittend vuil met de bezem 

verwijderen van vloeren en 

wanden. 

- Een 3%-ige Vuilbreker-

oplossing  aanbrengen op 

het oppervlak en deze 20 tot 

30 minuten laten inwerken. 

Advies: altijd Vuilbreker aan 

water toevoegen en nooit 

andersom. 

- Oppervlakken schoonspuiten, 

met bij voorkeur 

hogedrukapparatuur (max. 

50 atu) en warm water. 

- Vuilrestanten en overtollig 

water verwijderen met een 

trekker. 

- Vloer, wanden en andere 

oppervlakken desinfecteren 

met bijvoorbeeld een 1%-ige 

Halamid-d oplossing. 

- Halamid-d oplossing minimaal 10 

minuten laten inwerken en dan 

oppervlakken goed naspoelen met 

water. 

 

VEILIGHEIDSINFORMATIE: 

 

Gevaarssymbool: 

C, afbeelding van inwerkend 

zuur met onderschrift ‘bijtend’. 

Waarschuwingszinnen:   

Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

Veiligheidsaanbevelingen:  

Draag geschikte beschermende 

kleding, handschoenen en een 

beschermingsmiddel voor de 

ogen/voor het gezicht. Bij aanraking 

met de ogen onmiddellijk met 

overvloedig water afspoelen en 

medisch advies inwinnen 

 

Na aanraking met de huid 

onmiddellijk wassen met veel water.  

Bij een ongeval of indien men zich 

onwel voelt onmiddellijk een arts 

raadplegen (indien mogelijk hem dit 

etiket tonen). 

 

VERPAKKINGSVORMEN: 

Artikelnummer      Verpakkingseenheid 

547000          2x 6 kg cans 

 

 

 

 



 

 
 

CHEMISCH/TECHNISCHE INFORMATIE: VUILBREKER 

Verschijningsvorm:  Vloeistof 

Kleur:  Roodbruin 

Kookpunt: 100°C 

pH-waarde: 12,7 (1%-ige oplossing bij 20°C) 

Oplosbaarheid: Volledig oplosbaar in water 

Bestanddelen: Natriumhydroxide > 30% 

Oppervlakte actieve stof >5% - ≤ 15% 

Opslag: Koel, droog en vorstvrij bewaren in goed 

gesloten 

 Vaten 

Houdbaarheid: Minimaal 3 jaar bij de voorgeschreven 

condities. 
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