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Ook roestvast staal vraagt 
regelmatig onderhoud 
Ondanks het feit dat RVS vele malen beter bestand is tegen 
de natuurelementen dan traditioneel staal, is het niet ge-
heel 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, dat een invloed kan hebben 
op de mechanische sterkte van de constructie.

De lnoxiClean producten van Cibo reinigen, 
beschermen en herstellen het oppervlak. 
Kortom een compleet gamma reinigings-
producten, dat inzetbaar is doorheen de 
volledige levenscyclus van het bewerkte 
materiaal. Van producten die gebruikt kun-
nen worden tijdens en na het borstelen of 
polijsten (productiefase) tot algemeen on-
derhoud en herstel in geval van aangetaste 
oppervlakken.
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INOXICLEAN CHALK

Reinigingspoeder voor tijdens en na het polijsten. Verwijdert moeiteloos 
polijstvetten en vingerafdrukken van het gepolijste werkstuk, zonder krassen 
te maken. Dient gebruikt te worden in combinatie met een propere microve-
zeldoek. 

PRODUCTIE

InoxiClean Vienna kalk 300 gr code: PV103





INOXICLEAN SPRAY ONDERHOUD
PRODUCTIE

InoxiClean Spray 400 ml  code: SPIC

Verwijdert vingerafdrukken, vuil en vetresten op geborsteld RVS,  
metaal, gelamineerd plastic, keramische tegels, enz. Geeft het opper-
vlak een vlekkeloos en egaal uiterlijk en brengt een dunne bescher-
mende film aan die het aanhechten van nieuwe vervuiling tegengaat.

werkt effectiever & economischer 
• Laat beschermende film achter die niet vettig is.

• Extra actief ingrediënt verwijdert zeer effectief vuil.

• Economischer in gebruik door betere zichtbaarheid verstuiving.

NIEUWE 
FORMULE

INOXICLEAN FOAM ONDERHOUD

InoxiClean Foam 400 ml  code: FOAMIC

Veelzijdig reinigingsproduct voor gepolijste RVS en andere spiegel-
glans oppervlakken. Verwijdert snel en streeploos vuil, vet en vingeraf-
drukken zonder krassen te maken.



INOXICLEAN RESTORE HERSTEL

VOOR NA

Verwijdert vliegroest, vuil en vet op roestvast staal, aluminium en koper. 
Brengt de oorspronkelijke glans en uitstraling van het materiaal terug naar 
boven. 

lnzetbaar voor: grootkeukens, gevelrenovatie, zwembaden, buitenmeubi-
lair, industriele bakkerijen, onderhoud van machines, velgen en uitlaten 
van auto’s, maritieme renovatie, enz.

Nieuwe formule verwijdert nog makkelijker roest en vuil 

Wat meteen opvalt tijdens het gebruik van de nieuwe Restore is de nieu-
we, frisse geur, maar het grote voordeel van de verbeterde samenstelling 
situeert zich elders. De nieuwe formule zorgt ervoor dat de Restore zich 
beter aan het oppervlak hecht. Het gevolg hiervan is dat het nog beter 
inwerkt op het te behandelen materiaal en dus nog makkelijker roest etc. 
verwijdert. 

InoxiClean Restore 
500 ml

InoxiClean Restore 
5 liter

InoxiClean Restore 
Set

NIEUWE 
FORMULE

code: ICRE/500 code: ICRE/5000 code: ICRE/SET
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WERKWIJZE

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.

Toepassingen

• Grootkeukens
• Zwembaden
• Gevelrenovatie
• Straatmeubilair
• Terrasmeubilair
• Industriële bakkerijen
• Machineonderhoud
• Velgen en uitlaten
• Stadsinfrastructuur
• Maritieme renovatie



time saving abrasives

CONSUMABLES

Tex 00 vel 140 x 100Tex handgreep Microvezeldoek extra fijn Microvezeldoek fijn

code: HG12080 code: T/00/140100 code: ICMV/XF/400400 code: ICMV/F/400400

VERDEELD DOOR INTERESSANT?
ONTDEK ALLES OVER ONS GAMMA:

 WWW.CIBO.BE

Deugenietstraat 5 - 3150 Tildonk - België 
T +32 (0)16 61 85 85 - F +32  (0)16 61 84 84
www.cibo.be


