
Het type vervuiling bepaalt welk 
reinigingsmiddel je nodig hebt.

Hoe zuur, neutraal of alkalisch een 
reinigingsmiddel is, wordt weergeven 
door de pH-waarde. Dit getal varieert 

tussen de 0 en 14.

Stap 1:
Welk type vervuiling
wil je verwijderen?

Anorganische vervuiling

Vervuiling afkomstig uit de grond, 
zoals steen en water.

Is het anorganische 
vervuiling zoals kalk of 

roest?

Is het licht organische vervuiling 
zoals stof, huidvetten, zeepresten 

en huidschilfers?

Is het zware organische 
vervuiling zoals aangekoekt vuil, 

frituurvet en overige vetten?

Organische vervuiling

Vervuiling afkomstig van mensen, 
planten of dieren, zoals huidschilfers, 

braaksel, urine, stof, (huid)vetten
en zetmeel.
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Het gebruik van de juiste reinigingsmiddelen helpt om goed te 
reinigen. Volg de stappen en ontdek welk middel het meest geschikt is.
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Meer weten? Neem contact op
met het Abena Adviesteam
0485 34 3 4 44 | info@abena.nl

Grip op
  het kiezen van 
reinigingsmiddelen



Stap 2:
Kies een middel dat past bij de 
vervuiling, maar het te reinigen 
oppervlak niet aantast.

Pas op voor 
aantasting van:

Pas op voor aantasting van 
kalkhoudende gesteenten:

Vaak hebben deze 
middelen geen invloed 

op het te reinigen
oppervlak.

Pas op voor
aantasting van:

Wol           Zijde

Pas op voor
aantasting van:

           LET OP! Let goed op de pH waarde
          van het reinigingsmiddel en of het 
voorzien is van een gevarenteken. Dit geeft 
een indicatie van de uitwerking op het 
oppervlak en of er beschermende kleding 
moet worden worden gedragen.

TIP: Test een sterk reinigingsmiddel 
altijd eerst op aantasting van het
te reinigen oppervlak. Doe dit op een 
klein gedeelte uit het zicht.

Voegen in
het tegelwerk
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Op basis van de pH-waarde kan je een inschatting maken
wat het effect is op het te reinigen oppervlak. Kijk daarnaast naar 
de pictogrammen op de verpakking.
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Voor het beste advies & informatie
over onze producten, kijk op 
zorg.abena.nl
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