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Gastro Star 

CitroClean 
 

  

 

Universeel spoelmiddel voor 

vaat, oppervlakken en 

apparatuur 
 

Vloeibaar concentraat 

 

Toepassingsgebied: 
 

• Voor het handmatig reinigen van vaat, 

apparatuur en werkoppervlakken in 

restaurants, hotels, horecazaken en 

professionele keukens, maar ook in 

bakkerijen en slagerijen. 
 

• De vuiloplossende werking van het 

spoelmiddel verwijdert alle soorten 

voedselresten effectief. 

 

• Geschikt voor voorwerpen van glas, 

porselein, kunststof en roestvrij staal en 

andere gevoelige oppervlakken zoals 

gelakte oppervlakken en aluminium.  
 

Voor optimale hygiëne in de keuken adviseren wij 

het Gastro Star-programma: de reinigings- en 

spoelmiddelen voor de machinale vaatwas, de 

voorreiniging en de milieuhygiëne zijn optimaal op 

elkaar afgestemd. 

De systematische kleurcodering vereenvoudigt de 

toepassing en voorkomt verwarring.  

 

Bijzondere eigenschappen: 
 

• Zeer gebruiksvriendelijk, aangezien het 
geen gevaarlijke stof, niet corrosief en niet 
irriterend is 

 

• Materiaalvriendelijk en universeel inzetbaar 
 

• Met frisse citrusgeur 

 

 

 

 

Dosering: 
 

Voeg 0,4 ml/L Gastro Star CitroClean toe aan het 

water en maak het spoelgoed of de te reinigen 

oppervlakken ermee schoon. De maximale 

gebruikstemperatuur bedraagt 40 °C. 

 

 

Aanwijzingen voor het gebruik: 
 

• Alleen voor commerciële toepassingen. 
 

• Voor een spaarzame en gecontroleerde 

dosering kunnen handmatige doserings- en 

gebruikshulpmiddelen, zoals buspompen en 

doseerapparaten, worden gebruikt. Neem 

contact met ons op. 
 

• De gebruiksoplossing van Gastro Star 

CitroClean moet in zijn geheel met water 

worden afgespoeld. 
 

• Niet mengen met andere producten. 
 

• Niet overgieten in andere houders, flacons 

e.d. 

 

 

Technische gegevens: 
 

pH-waarde ca. 5,3 (concentraat, 20 °C)  

Viscositeit > 500 mPa·s (concentraat, 20 °C) 

Dichtheid 1,0 g/cm3 (20 °C) 
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Ingrediënten: 
 

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen 

overeenkomstig EG-detergentiaverordening 

648/2004:  

< 5 % niet-ionische tensiden, amfotere tensiden 

5- 15 % a-ionische tensiden 

tevens geurstoffen (limonenen), 

conserveringsmiddel (kaliumsorbaat) 

 

 

Opslaginstructies: 
 

Koel en donker bewaren bij 0 °C tot maximaal 

30 °C. 

Tegen vorst beschermen. Bij juiste opslag 3 jaar 

houdbaar. Uiterste gebruiksdatum: zie opdruk op 

het etiket achter het symbool . 
 

Tijdens de opslag kunnen in de oorspronkelijke 

gesloten vaten kleurverschillen optreden. Dit 

heeft geen invloed op de eigenschappen met 

betrekking tot het gebruik van het product. 

 

 

Gevaren- en veiligheidsinstructies  
 

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de 

veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn 

beschikbaar op www.gastro-star.eu in de rubriek 

'Service-Downloads'. 
 

Bij reglementair gebruik is het product 

onschadelijk in de zin van de toepasselijke 

richtlijnen voor de verwerking van 

voedingsmiddelen. 
 

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten 

afvoeren. Afvoer van productresten: zie 

veiligheidsinformatieblad. 
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