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 Waarom hebben jullie XtraClean opgeno-
men in het Bohle assortiment?

Brock: "De reden was een echt wauw-
moment tijdens het testen van het product. 
Een vervuilde machine zag er met XtraClean 
binnen een handomdraai als nieuw uit."

XtraClean - nieuw in het Bohle assortiment

Met miljoenen microdeeltjes en essentiele olien - XtraClean reinigt mild en toch effectief  
Hardnekkig vuil is moeilijk te verwijderen. Daarbij is een krachtige, maar toch zachte reiniging een kwestie van het juiste middel met de juiste ingrediën-
ten. De reinigingspasta XtraClean van Bohle voldoet aan een volledig nieuwe schoonmaakformule. Deze bevat naast de fi jnste microdeeltjes, essentiële 
oliën en oppervlakteactieve stoffen, die ervoor zorgen dat hardnekkige vervuiling eenvoudig te verwijderen is.

3  vragen aan……Volker Brock, 
 productmanager oppervlaktetechniek en algemene glasbewerking

kalkverwijdering
van glas

 Waarvoor precies is XtraClean geschikt?

Brock: "Voor bijna alle afzettingen of 
vervuiling op glas, rvs en andere harde op-
pervlakken. We hebben er zelfs graffi ti mee 
verwijderd van een muur van een woning."

 Dat gaat zeker alleen met behulp van 
chemische stoffen?

Brock: "Dat dus helemaal niet! XtraClean 
bevat geen chemische hulpstoffen, en ook 
geen zuren, agressieve of blekende midde-
len. Het is een volledig natuurlijk product en 
daarmee bijzonder milieuvriendelijk."

graffi tiverwijdering 
van een kunststof kozijn

XtraClean reinigingspasta

XtraClean reinigingspasta is speciaal te gebruiken bij harde, kras-ongevoelige 
oppervlakken in het buitenbereik. Het middel is bijzonder geschikt voor de 
verwijdering van alle soorten bouwvuil zoals kalkafzetting, cementsluier, vliegroest 
en urinezuur. Diverse verfsoorten, lakken en olieresten kunnen verwijderd worden. 
Ook voor de reiniging van keramische kookplaten, lasnaden, rvs, keramiek, 
tegelvoegen, gezandstraald- en geëtst glas, net als de verwijdering van silicone van 
glas. 

NIEUW
in het assortiment

i     Inhoud           100  gr        



XtraClean  
                 bringt´s an Licht

    100 g

Met miljoenen microdeeltjes en essentiële oliën

XtraClean reinigt mild en toch effectief

Graffiti op de muur? Afzettingen op machines? Hardnekkige vlekken zijn moeilijk te verwijderen. Daarbij is een krachtige, 
maar toch zachte reiniging een kwestie van het juiste middel met de juiste ingrediënten. De reinigingspasta XtraClean 
van Bohle voldoet aan een volledig nieuwe schoonmaakformule: Op basis van de fijnste microdeeltjes, essentiële oliën en 
oppervlakteactieve stoffen maakt het een bijzonder effectieve en toch zachte reiniging mogelijk. Zelfs bij zeer hardnekkige 
vervuilingen zoals verfresten of roest, is XtraClean zacht voor het oppervlak.

Dankzij miljoenen microdeeltjes is het met XtraClean mogelijk om afzettingen, bouwvuil of roest op glas, rvs, keramiek, 
tegelvoegen en andere harde oppervlakken te verwijderen.  Zelfs betonspatten of olieresten kunnen effectief gereinigd 
worden en vervuilde machines zien er in een handomdraai weer zo goed als nieuw uit. 

De werking van de reinigingsdeeltjes wordt ondersteund door oppervlakteactieve stoffen, die de oplosbaarheid van 
vetvlekken verhoogd. Hiervoor geldt: Hoe hoger de temperatuur bij het reinigen, hoe meer essentiële oliën vrijkomen en des 
te productiever de reinigingspasta wordt. 

XtraClean bevat geen chemische hulpstoffen en is vrij van zuren en agressieve of blekende bestanddelen. In plaats daarvan, 
is de concentratie microdeeltjes in de pasteuze textuur bijzonder hoog. Zij werken mechanisch in op het vuil en komen 
los door wrijving. Hiervoor dient de reinigingspasta opgebracht te worden met een normale spons of een zachte doek, en 
grondig ingewreven te worden over het gehele oppervlak. Afhankelijk van de vervuiling, kan het oppervlak aansluitend 
behandeld worden met schoon water en een zachte spons. 
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