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TEVAN® GASTROLINE 5

Het product
Geconcentreerde, alkalische reiniger. Tevan® Gastroline 5 is een sterke ontvetter 
geschikt voor het reinigen van alkalibestendige keukenvloeren, wanden, afzuigkappen 
roosters etc.

Voor het periodiek onderhoud in (groot)keukens. 

Verwijdert effectief zware vetvervuilingen, waaronder frituurvetten. Het product is 
toepasbaar met zowel koud als heet water. 

Niet toepassen op kalkhoudend natuursteen zoals marmer.

Eigenschappen
• Sterk ontvettende reiniger 
• Verwijdert doeltreffend zetmeel, eiwit en vetten 
• Met heet water toepasbaar 
• Bevat geen geur- en kleurstoffen 
• Matig schuimend.

Dosering & Gebruik
1:5 / 1:50

1:100 (100ml op 10 liter water) tot 1:10 (1000ml op 10 liter water)

Poreuze oppervlakken eerst goed nat maken. Doseer 100ml (1:100) tot 1L (1:10) 
Tevan® Gastroline 5 op een emmer met 10 liter koud of warm water. 
Daarna het oppervlak met behulp van spons of borstel inzetten. 
Product indien mogelijk circa 5 minuten laten werken. 
Voor zware vetvervuiling kan Tevan® Gastroline 5 puur toegepast worden. 
Naspoelen met schoon water. Eventueel nadrogen.

Keukenhygiëne

Ontvetter - Periodiek gebruik. Horeca

Artikelnummers & verpakkingseenheden
2125068 Tevan® Gastroline 5 4 x 5 ltr. (Doos)

Keukenhygiëne

Gastroline 1 Gastroline 2 Gastroline 3 Gastroline 4 Gastroline 5 Gastroline 6 Gastroline 7
• Vaatwerk
• Sanitair
• Handafwas

• Interieur
• Tafels
• Stoelen
• Uitgiftebalies
• Ramen
• Spiegels
• Tegels

• Glaswerk
• Spoelbak

• Vloeren
• Wanden
• Werktafels
• Hogedruk

• Vloeren
• Wanden
• Afzuigkappen
• Krachtig tegen 

frituurvetten

• Ovens
• Grills
• Frituurapparaten
• Afzuigkappen
• Krachtig tegen 

vet en aange-
bakken resten

• Apparaatontkalker
• Koffiemachines
• Waterkokers
• Kiwa ATA cert� caat

Gerelateerde producten
Tevan® Gastroline 5 is een geconcentreerde alkalische reiniger uit de Tevan®

Gastroline productlijn horeca reinigingsmiddelen. 

Voor elke toepassing zijn oplossingen met specifieke eigenschappen tegen de mate 
van vervuiling, neem hiervoor altijd contact met ons op voor advies.

Geproduceerd door Tevan® BV • Edisonweg 19, 4207HE Gorinchem • +31(0)183-621799 • www.tevan.com • www.tevanshop.com • info@tevan.com

Pagina 1 van 2



Productinformatieblad

Geproduceerd door Tevan® BV • Edisonweg 19, 4207HE Gorinchem • +31(0)183-621799 • www.tevan.com • www.tevanshop.com • info@tevan.com

Opslag & Transport
  Vorstvrij bewaren.

CLAUSULE
Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot uitstekende resultaten komen.
Aan gezien het product echter buiten onze controle in voorraad is en verwerkt wordt, wijzen wij elke aansprakelijkheid 
af met betrekking tot de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan door het gebruik.
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Tevan® Gastroline 5

Advies
Elke situatie is uniek en heeft bepalende factoren voor de toe te passen producten. Onze productspecialisten 
adviseren u graag om de beste resultaten voor uw toepassing te garanderen. Neem bij twijfel of een specifieke 
uitdaging altijd contact met ons, we zijn u graag van dienst.

Doseren = besparen
Door gebruik te maken van een Tevan® multimix doseerunit heeft u altijd de juiste 
gebruiksklare oplossing. De doseerunit wordt afgesteld op uw specifieke situatie. 
U gaat besparen op productgebruik, overdoseren is verleden tijd. Ook geschikt voor  
1:1 dosering.

Uw doseerunit wordt gepersonaliseerd naar de producten welke u 
gebruikt, ook kan de doseerunit van uw eigen logo worden voorzien.

Specificaties
heldere, kleurloze vloeistof

kaliumhydroxide, oppervlakteactieve stoffen en hardheidsbind-
ers.

pH (20°C): 12,5 (10% oplossing).
Sg (20°C): 1,04 g/ml

Keukenhygiëne

Uiterlijk :

Bevat :

PH waarde :
Soortelijk gewicht                        :


