
Productinformatie 

Dust Free veegpoeder 

Toepassing: 
Dust Free veegpoeder  is een milieuvriendelijk veegpoeder op basis van houtvezel voor het stofvrij vegen 
van harde vloeren in winkels, de bouw, productie / werkplaatsen en magazijnen.  
Dust Free kan naast het stofarm vegen ook voor het absorberen van vloeistoffen op gladde en poreuze 
oppervlakken worden ingezet. Niet alleen zuigt Dust Free de aanwezige verontreiniging volledig in zich op, 
ook voorkomt het dat aanwezige personen kunnen uitglijden. 
De veilige en milieuvriendelijke stofbindmiddelen, zijn volledig op gebaseerd op een cellulose/ water- 
verbinding (dus geen olie) hierdoor vormt zich geen opbouw ( built up) van restproducten bij het gebruik op 
poreuze vloeren, zoals bij sommige oliegebaseerde veegpoeders kan voorkomen. U werkt schoon, veilig 
en efficiënt met Dust Free. 

Eigenschappen: 
Dust Free is gemaakt van houtvezel van Europese oorsprong welke door haar interne capillaire structuur 
en poreuze oppervlakte gemorste vloeistoffen uiterst snel absorbeert en vasthoudt. Kleeft niet aan de 
vloeren zorgt voor stofarm vegen.  Dust Free voorkomt overmatige stofemissie. 

Technische gegevens: 
Structuur : poeder tot korrelvormig 
Kleur  : groen 
Reuk  : fris 
PH : neutraal   
Houdbaar : 24 maanden in gesloten originele verpakking 
VIampunt : niet brandbaar binnen de houdbaarheidsperiode 
Milieu  : op basis van houtvezel  
Verpakking : Dust Free wordt geleverd PE zak van 15 Kg 

Gebruiksaanwijzing: 
Afhankelijk van de verontreiniging in ruime mate uitstrooien in een 20 cm brede band ongeveer ter lengte 
van de bezem. 
De veegpoeder voor de bezem uit vegen zodat er geen stofvorming ontstaat. 

Verbruik: 
Het aantal gram dat per m2  wordt verbruikt is geheel afhankelijk van de stof, vervuilingsgraad en structuur 
van de vloer. Als vuistregel kan worden gehanteerd dat indien het veegpoeder een droge aanblik geeft 
ofwel door stof en vuilverzadiging donker gekleurd is, er een nieuwe dosering nodig is. 

Disclaimer.  
De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade 
veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste ven de gebruiker. Deze gegevens worden zonder enige verbintenis verstrekt.  


