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Dulon KoudOntvetter
is een Food Grade 

gecertificeerde allesreiniger. 
Het product is uitermate 

geschikt voor voedsel-
verwerkende industrieën 
zoals bakkerijen, horeca, 

grootkeukens, slachterijen,
slagerijen en visverwerking.

WAAROM
DULON KOUDONTVETTER?

Met Dulon KoudOntvetter 

organiseert u met één product 

vrijwel de gehele reiniging 

van uw bedrijf.

 

Het is multifunctioneel toepasbaar, 

zowel machinaal als handmatig, 

makkelijk in gebruik en 

totaal veilig voor mens en milieu. 

Dulon Koudontvetter vervangt 

90% van alle schoonmaak- en 

ontvettingsmiddelen. 

Dat scheelt jaarlijks fors

in de kosten en in de logistiek! 



GESCHIKT VOOR ALLE VOEDSEL-
VERWERKENDE INDUSTRIEèN
 Bakkerijen 
 Grootkeukens
 Horeca
 Slagerijen
 Slachterijen
 Visverwerking

MAKKELIJK IN GEBRUIK
 Multifunctioneel toepasbaar van 
     hand tot machinale verwerking
 Doseerbaar via dispenser
 Snelle werking
 Kostenbesparend
 Minder kans op misgrijpen 
 Veilig voor mens en milieu

TOEPASBAAR OP ALLE 
MATERIALEN
 RVS
 Steen
 Aluminium
 Kunststoffen

Internationaal
Food Grade
gecertificeerd

VOEDSEL
VEILIGHEIDS 
CERTIFICAAT

Mens- en milieuveilige 
ontvetter voor de bakkerij.



TOEPASSINGEN
Dulon KoudOntvetter is geschikt 
voor de dagelijkse reiniging van
lichte tot zware vervuiling op:

 RVS / Chroom / Aluminium
 Kunststoffen / Steen
 Keukenapparatuur
 Afzuiginstallaties / 
         wasemkappen / Filters
 Ovens 
 Ovenwagens en -platen 
 Frituur (lijn) 
 Transportsystemen 
 Rookkasten
 Deegmachines 
 Worstmachines 
 Inpakmachines 
 Werkbanken 
 Gereedschappen 
 Snijplanken 
 Slagroommachines 
 Textiel
 Wanden, plafonds, koelruimtes
 Vloeren (anti-slip maken) 

 

GEBRUIKSAANWIJZING
Al naar gelang de vervuilingsgraad 
verdunnen in een verhouding 
1:3  - 1:100 met koud of warm water. 
Op vervuild oppervlak aanbrengen, 
1 tot 3 minuten laten inwerken, 
eventueel activeren met een borstel, 
spons, doek of papier. 
Tenslotte met water afspoelen. 
Voor een glimmend resultaat, 
het oppervlak vervolgens met een 
schone doek of trekker droogmaken.

HOGE DRUK REINIGER/
SCHROBMACHINE 
Dulon KoudOntvetter is te gebruiken 
in hogedrukreinigers en schrob-
machines met een 2% tot 10% 
injectie.

Bij zware oppervlakte vervuilingen 
wordt geadviseerd Dulon 
KoudOntvetter in een 25% oplossing 
op te spuiten onder lage druk (van 
onder naar boven) en na 1-3 minuten 
met hoge druk af te spuiten.
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