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Eco-Point ontwikkelt en produceert al méér dan 25 jaar 

ecologische reinigers en ontvetters. Alle producten 

zijn samengesteld uit herwinbare grondstoffen die 

overal op de wereld groeien. Sinaasappels, citroenen, 

kokosnoten, aardappelen zijn slechts een paar 

voorbeelden van natuurlijke bronnen waaruit Eco-Point 

de grondstoffen haalt.

De reinigers en ontvetters van Eco-Point 

zijn toonaangevend in o.a. de grafische- en 

voedingsmiddelenindustrie, de transportsector  

en de bouw. 

Eco-Point 
International BV

Ei van 
Columbus

Waarom het schijfje citroen bij een drankje, 

hapje of water? Waarom citroenlucht aan 

schoonmaakmiddelen? Hoe komt het dat een klontje 

boter oplost in uw mond? Citrusvruchten (zoals 

citroen en sinaasappel) bevatten sappen met een 

sterk reinigend en ontvettend vermogen. Eco-Point 

International maakt al 25 jaar slimme combinaties van 

natuurlijke stoffen en zeep die alle chemie overbodig 

maken!

• breekt vuil en vet af

• werkt supersnel

• activeert de ondergrond

• verbetert de hechting

• reduceert schuurwerk

• verbetert uw rendement

• verkrijgbaar in kant-en-klaar sprayflacon

• ook verkrijgbaar als concentraat

• geschikt voor alle reinigingsklussen

ECO100
superreiniger 

Geschikt voor vele reinigingsklussenCitroen in een glas zorgt voor een fris drankje en breekt vetten af

Reduceert tijdrovend schuurwerk

Citroen bij vette vis breekt de vetten af en geven een frisse smaak

Snel schoon en vetvrij, klaar om te schilderen

100% 
Ecologisch
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100% ecologische vervanger van ammonia

Klasse schilderwerk begint 
met ECO100



Kwaliteit schilderwerk begint met het 100% vuil- en 

vetvrijmaken van de ondergrond. 

Vuil- en vetresten veroorzaken slechte hechting, 

niet goed vloeien, streepvorming, kratertjes, 

glansverschillen en kortere levensduur. 

U als vakschilder zit niet te wachten op klachten 

die per definitie (veel) geld kosten. Begin goed en 

reinig en ontvet met ECO100, uw garantie voor 

garant-schilderwerk !

Het Centrum voor Oppervlakte Technologie (COT) 

heeft de reinigende werking en verbetering van de 

hechting onderzocht. Tests wijzen uit dat ECO100 

beter reinigt en ontvet dan andere middelen. 

De hechting van oplosmiddelhoudende en 

waterverdunbare verven is optimaal na reiniging met 

ECO100.

• breekt vuil en vet af

• werkt supersnel

• activeert de ondergrond

• verbetert de hechting

• reduceert schuurwerk

• verbetert uw rendement

• verkrijgbaar in kant-en-klaar sprayflacon

• ook verkrijgbaar als concentraat

• geschikt voor alle reinigingsklussen

Een goed begin 
is het halve werk 

ECO100
als beste getest

Tabel 1: Oude verflaag ontvet met concurrent product

Type verf Test Meting Gemiddeld Breukvlak

1                    2 3

Watergedragen verf ISO 2409 klasse 0 1 0 Klasse 0-1 B/C

Oplosmiddelhoudende verf ISO 2409 klasse 0 1 0 Klasse 0-1 B/C

Watergedragen verf ISO 4624 (Mpa) 1,9 1,8 2,3 2,0 Mpa 20% A 70% A/B 10 % B/C

Oplosmiddelhoudende verf ISO 4624 (Mpa) 3,6 2,2 20 2,6 Mpa 40% A 60% A/B

Tabel 2: Oude verflaag ontvet met ECO100

Type verf Test Meting Gemiddeld Breukvlak

1 2 3

Watergedragen verf ISO 2409 klasse 0 0 0 Klasse 0-1 B/C

Oplosmiddelhoudende verf ISO 2409 klasse 0 0 0 Klasse 0-1 B/C

Watergedragen verf ISO 4624 (Mpa) 1,4 2,4 2,6 2,1 Mpa 30% A 70% A/B 

Oplosmiddelhoudende verf ISO 4624 (Mpa) 2,4 2,6 3,2 2,7 Mpa 20 % A 70% A 10% B/C

   

Reinig uw ondergrond met ECO100 voor de  beste 

hechting van uw schilderwerk. Zie hieronder de 

 verschillen tussen verschillende reinigingsmethoden.

Zonder ontvetten Met water

Met produkt X Met ECO100

ISO 4624 (Mpa) ‘Dolly’

ISO 2409 (klasse) ‘Gitterschnitt’

Kwaliteit schilderwerk begint met het 100%  
vuil- en vetvrijmaken van de ondergrond. 

Generaties lang werden chemische stoffen gebruikt 

zoals ammonia, terpentine, thinner en aceton. Schadelijk 

voor de gezondheid en het milieu. Veel biologisch 

afbreekbare alternatieven bevatten chemische stoffen 

die inmiddels ook gevaarlijk blijken.

     

ECO100 is een revolutionaire innovatie. 

• 100% biologisch afbreekbare grondstoffen 

• 100% ecologisch 

Denk aan uw 
gezondheid 

ECO100, 100% biologisch afbreekbare grondstoffen.  
Zoals kokos, suikerbiet en mais.

ECO100 is een 100% ecologische vervanger voor schadelijke  
chemische stoffen die al generaties lang gebruikt worden

ECO100

ECO100

Produkt X

Produkt X


