
 
 

 
 

 
 

JDB Powerwash is opgebouwd door toepassing van de nieuwste technologieën en grondstoffen.  
JDB Powerwash bevat verantwoorde bevochtigers en plantaardige extracten.  
Het product is dan ook duurzaam, biologisch optimaal afbreekbaar en voldoet aan de nieuwste 

richtlijnen. 
Door de unieke productsamenstelling worden extreem zware industriële of institutionele 

vervuilingen eenvoudig verwijderd.  
JDB Powerwash laat een schitterende glans op het behandelde oppervlak achter en is inzetbaar op 
harde en zachte ondergronden.  

JDB Powerwash heeft antibacteriële eigenschappen en bevat geen kleur- en geurstoffen.  
JDB Powerwash is zeer goed inzetbaar als schuimreiniger, kan handmatig worden gebruikt maar 
ook met behulp van een hogedrukreiniger en schuimlans. 

JDB Powerwash voldoet aan de nieuwste richtlijnen 
JDB Powerwash is een ultra modern product ontwikkeld op basis van de nieuwste technologie. 
JDB Powerwash werkt zeer snel en bespaart op manuren. 

JDB Powerwash is multifunctioneel en gemakkelijk te verwerken. 
JDB Powerwash is zeer economisch in het gebruik. 
JDB Powerwash zorgt voor een perfect resultaat. 

JDB Powerwash is veilig toepasbaar als de richtlijnen, die van toepassing zijn op alkalische 
reinigers, worden opgevolgd. 
 

Toepassingsmogelijkheden: 
Reiniging van vloeren, laminaat, natuursteen, keramische tegels en beton. 
Reiniging van machines in productiebedrijven. 

Verwijdering van organische en anorganische vervuilingen. 
Reiniging van interne transportsystemen. 

Reiniging van systeemwanden, gevels en damwand. 
Verwijderen, ontvetten (oliën) van machines en vloeren. 
Verwijdering van brand-, roet- en nicotineaanslag. 

Reiniging van kunststoffen (antistatisch) kozijnen, serres, tuinmeubelen. 
Reiniging van zeilen, tenten, bootkappen, schepen, chalets, caravans en plezierjachten. 
 

Gebruiksaanwijzing: 
JDB Powerwash kan veilig toegepast worden mits de juiste verdunning wordt aangehouden. 
Verdunningen zijn afhankelijk van de vervuiling en kunnen variëren van 10% tot 0,5 %.  

Het product niet toepassen op zeer warme ondergronden (volle zon).  
Gezien de pH-waarde is het belangrijk om bij vernevelen een veiligheidsbril te dragen.  
Onverdund is het product corrosief.  

JDB Powerwash laat een residu achter welke nieuwe vervuiling-aanhechting reduceert.  
Door deze micro- conservering droogt het product perfect op.  
JDB Powerwash is binnen 28 dagen biologisch afgebroken, dus grote hoeveelheden verdund 

materiaal hebben een beperkte stand tijd. 
 

 
Neem contact met ons op voor een gratis demonstratie info@jdbstraatmeubilair.nl 
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