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caraform® active caraform® active 

Intensief reinigingsmiddel met 
bijzonder vetoplossend 
vermogen voor oppervlakken 
en apparaten 
 
 
Vloeibaar concentraat 
 
 
Toepassingsgebied: 
 

• Voor sterk verontreinigde oppervlakken en 
apparaten in alle voedselverwerkende 
bedrijven, zoals professionele keukens, 
slagerijen en bakkerijen 
 

 
Werkingscapaciteit: 
 

• Verwijdert zelfs hardnekkige vetlagen van 
oppervlakken zoals afzuigkappen, 
werkoppervlakken en apparaten 

• Geschikt voor alle materialen, zoals glas, 
porselein, plastic en roestvrij staal 

• Bij aluminium, eloxaal en 
lichtmetaallegeringen moet voor gebruik een 
test worden uitgevoerd 

 
 
Bijzondere eigenschappen: 
 

• Reinigt krachtig en snel 

• Universeel toepasbaar 

• Zeer materiaalvriendelijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toepassing en dosering: 
 

Verdun caraform active volgens onderstaand 
doseringsadvies. De oplossing op de te reinigen 
oppervlakken aanbrengen, enkele minuten laten 
inwerken en vervolgens het losgekomen vuil met 
veel schoon water afspoelen. 
 

Voor lichte 
verontreiniging 

5 ml/l -  
20 ml/l 

0,5 -  
2,0 % 

Voor zware vuil- en 
vetophopingen 

20 ml/l- 
100 ml/l 

2,0 -  
10,0 % 

 
 
Algemene aanwijzingen voor het gebruik: 
 

• Alleen voor professioneel gebruik. 

• Voor een zuinige en gecontroleerde dosering 
wordt het gebruik van doseerhulpmiddelen 
aanbevolen, zoals een mengapparaat of een 
doseeropzetstuk. Neem contact met ons op. 

• Om residu's op oppervlakken die in contact 
kunnen komen met levensmiddelen te 
vermijden, na elke reinigings- en 
desinfectiehandeling met drinkwater 
naspoelen. 

• Niet mengen met andere producten. 

• Niet overgieten in andere houders, flacons e.d. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven.  
Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan hier niet uit worden afgeleid. 
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Technische gegevens: 
 

pH-waarde 
11,6 - 12,8 (5 - 100 ml/l, bepaald 
in volledig ontzilt water, 20 °C) 

Viscositeit < 100 mPas (concentraat, 20 °C) 
Dichtheid ca. 1,1 g/cm3 

 
 
Ingrediënten: 
 

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen 
overeenkomstig EG-detergentiaverordening 
648/2004: 
< 5 % niet-ionische tensiden 
5- 15 % a-ionische tensiden  
tevens geurstoffen (limonenen). 
 
 
Opslaginstructies: 
 

Bij de opslag moet een temperatuur tussen  
0 en 30 °C worden aangehouden. Bij juiste opslag 
2 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op 
het etiket achter het  
symbool . 
 

Bij temperaturen onder 5 °C kan vertroebeling 
optreden, die bij opwarming weer oplost.  
 

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. 
 
 
 
Gevaar- en veiligheidsinstructies:  
 

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de 
veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar 
op www.drweigert.com 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 
verwijderen. Afvoer van productresten: zie 
veiligheidsgegevensblad.  
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