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Uw “RVS” werk mag gezien worden!

Een brievenbus in rvs, een design-
meubel of een pas opgeleverde 
machine. Wilt u dat het echt naar 
waarde geschat wordt, dan moet 
het blinken als nieuw.  
 
Cibo heeft voor elke levensfase 
van uw product in rvs een geschikt 
reinigingsproduct. 
Of het nu tijdens het produceren, 
net na de installatie of gewoon een 
occasionele onderhoudsbeurt is. 
Cibo heeft het juiste product.  
 

Een selectie van zorgvuldig geko-
zen en uitgeteste consumables 
vereenvoudigt het gebruik van de 
reinigingsproducten en garanderen 
u een maximaal resultaat. 
 
Met het InoxiClean gamma zorgt 
Cibo ervoor dat uw werk gezien 
mag worden. Nu, morgen en voor 
altijd!

Reinigingsproducten>



521

l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

> Productie>

volume code voorraad

± 300 gr PV103 z 1

INOXICLEAN CHALK (WIENERKALK) INOXICLEAN CHALK

Toepassingen:  Verwijderen van polijstpasta’s

volume code voorraad

400ml SPIC z 3

volume code voorraad

400 ml FOAMIC z 3

INOXICLEAN SPRAY

INOXICLEAN FOAM

INOXICLEAN SPRAY

INOXICLEAN FOAM

> Onderhoud>

Toepassing:  • onderhouden van geborsteld RVS 
• Verwijderen van vuil- en vetresten op het werkstuk na het schuren 
• Geeft een geborsteld werkstuk een schitterende glans

Gebruik:  In combinatie met een zeer zachte propere doek (flanel of microvezel) om beschadiging van 
het werkstuk te vermijden

Toepassing:  • onderhouden van hoogglans RVS 
• Verwijderen van vuil- en vetresten 
• Geeft hoogglans een schitterende glans

Gebruik:  In combinatie met een zeer zachte propere doek (flanel of microvezel) om beschadiging van 
het werkstuk te vermijden
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Stel uw investering veilig  
door regelmatig onderhoud.

Werkwijze

>

Ondanks het feit dat RVS vele malen beter bestand is tegen de natuurelementen dan traditioneel 
staal, is het niet geheel onderhoudsvrij. Het is belangrijk om het werkstuk, het meubel of de 
constructie proper te houden en regelmatig vliegroest te verwijderen. Regelmatig onderhoud 
beschermt uw investering tegen verwering, die een invloed kan hebben op de mechanische sterkte 
van de constructie.

Het product afnemen met een 
natte doek en nadien droog 

vegen met een propere doek.

Wrijf met enige druk goed na  
met een witte tex pad.

Spray de restore op het te 
behandelen oppervlak. Ca.  
5 minuten laten inwerken.

Voor Na
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Restore sets
> Herstel>

volume code voorraad

500 ml ICRE/500 z 1

5 l ICRE/5000 z 1

INOXICLEAN RESTORE INOXICLEAN RESTORE

INOXICLEAN RESTORE

Eigenschappen: • Verwijdert snel en veilig roest en vervuiling 
• Brengt de oorspronkelijke glans en uitstraling van uw RVS terug naar boven 
• 100% biologisch afbreekbaar

Toepassingen: Grootkeukens, gevelrenovatie, zwembaden, buitenmeubilair, industriële bakkerijen, onderhoud 
van machines, velgen en uitlaten van auto’s, maritieme renovatie, enz.

Met de starterset hebt u meteen alles bij de hand om snel en comfortabel alle oppervlakken te reinigen.

Eigenschappen: • Verwijdert snel en veilig roest en vervuiling 
• Brengt de oorspronkelijke glans en uitstraling van uw RVS terug naar boven 
• 100% biologisch afbreekbaar

Toepassingen: Grootkeukens, gevelrenovatie, zwembaden, buitenmeubilair, industriële bakkerijen, onderhoud 
van machines, velgen en uitlaten van auto’s, maritieme renovatie, enz.

 product

10
0%

 B

iodegradable 

code voorraad

ICRE/SET z 1

ICRE/SET

inhoud code omschrijving aantal

ICRE/500 InoxiClean Restore 500 ml 1

T/00/140100 Tex 00 vel 140 x 100 8

HG12080 Tex handgreep 1

ICMV/XF/400400 Microvezeldoek extra fijn 1

ICMV/F/400400 Microvezeldoek fijn 1

– Handschoenen (per paar) 3
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INOXICLEAN RESTORE

Moet u grote oppervlakken behandelen? Kies dan voor de XL-SET. In deze set zit een handige druksprayer 
waarmee u in een mum van tijd hele vlakken, railings of producten inspuit. 

Eigenschappen: • Verwijdert snel en veilig roest en vervuiling 
• Brengt de oorspronkelijke glans en uitstraling van uw RVS terug naar boven 
• 100% biologisch afbreekbaar

Toepassingen: Grootkeukens, gevelrenovatie, zwembaden, buitenmeubilair, industriële bakkerijen, onderhoud 
van machines, velgen en uitlaten van auto’s, maritieme renovatie, enz.

code voorraad

ICRE/SET/XL z 1

ICRE/SET/XL

inhoud code omschrijving aantal

ICRE/5000 InoxiClean Restore 5 l 1

T/00/360110 Tex 00 vel 360 x 110 25

IC/SPRAYER Sprayer 1

ICMV/XF/400400 Microvezeldoek extra fijn 5

- Handschoenen (per paar) 1

> Herstel>
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

> Consumables>

afmetingen code voorraad

120x80 HG12080 z 1

afmetingen code voorraad

140x100 T/00/140100 z 50

densiteit code voorraad

Fijn ICMV/F/400400 z 5

densiteit code voorraad

Extra Fijn ICMV/XF/400400 z 5

TEX HANDGREEP

WITTE TEX GRIP VELLEN

MICROVEZELDOEK FIJN

MICROVEZELDOEK EXTRA FIJN

TEX HANDGREEP

TEX GRIP VELLEN

MICROVEZELDOEKEN

MICROVEZELDOEKEN

Voorzien van hechtingspinnen waardoor tex vellen zeer goed hechten op de handgreep.

Toepassingen: • Opkuisen van oxidatie 
• Structureren van RVS 
• Schuren, slissen van primers 
• Matteren van lakken 
• Oppervlakte voorbereiding

Gebruiken in combinatie met de Tex handgreep

Eigenschappen: • Zeer goed om vuil en vet te verwijderen 
• Hoog absorberende capaciteit 
• Mag ook op hoogglans gebruikt worden (maakt geen krassen)

Eigenschappen: • Aangeraden voor hoogglans gepolijste werkstukken 
• Zeer zachte doek


