
 

Onze productinformaties zijn op de normale bedrijfsomstandigheden afgestemd. Indien zich met betrekking tot de toestand van het water de 
arbeidssituatie of de installatie, afwijkende omstandigheden voordoen, zijn onze technisch adviseurs gaarne bereid advies uit te brengen ten 
aanzien van de meest gunstige toepassing van onze producten. 
De in de productinformatie opgenomen gegevens zijn deze, die bekend zijn op het ogenblik van de uitgave en houden geen rechtsgeldige 
verbintenis in wat betreft eigenschappen of concrete inzet van onze producten. Individuele proeven en de nodige voorzichtigheid bij de inzet 
van onze producten zijn steeds aangewezen. 
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Inciprop® Extra 
 
 
Omschrijving: Sterk alkalisch vloeibaar inweekmiddel / 

stalreiniger met extra gestabiliseerd schuim. 
Eigenschappen:  

Voor de reiniging in de varkenshouderij, rundveehouderij, 
kalverenhouderij en pluimveehouderij. Inciprop Extra verwijdert de 
hardnekkigste vervuiling in de stal en bespaart tot 30% arbeidstijd, 
30% energie en zelfs tot 50% waterverbruik. 
 

Kenmerken en 
toepassingen: 

• Een krachtig inweekmiddel met sterk vuilafbrekend vermogen. 
• Het gestabiliseerde schuim zorgt voor een lange contacttijd. 
• Geeft een glanzend en schoon oppervlak. 
• Verwijdert ook lichte vervuilingen kalk en ijzer. 
• Geschikt voor alle hoge en lage druk toepassingen. 
• Geeft arbeids-, tijd- en waterbesparingen tot 40 - 50%. 
• Tast de gebruikelijke materialen niet aan. 
• Is een sterk alkalisch vloeibaar reinigingsmiddel. 
• Is biologisch afbreekbaar. 
 

Gebruiksaanwijzing: • Eerst grof vuil verwijderen, mestkorsten lossteken en afvoeren. 
• Plafond afspuiten met water (hogedrukspuit). 
• Wanden, hekken en vloeren inweken met Inciprop Extra: 

- dosering: 2-3 liter product op 100 liter water (2-3%) Eventueel 
verhogen, al naar gelang de graad van de vervuiling. 

- inschuimen bij verlaagde druk. Bij gebruik van een hogedruk-
spuit, de druk in de laagste stand zetten (max. 10 atmosfeer). 

- let op: SPROEIEN, niet vernevelen. 
- Inweektijd: minimaal 30 tot ca. 120 minuten inweken. 

Let op: NIET LATEN INDROGEN! 
• Afspuiten met een hogedrukspuit: 

- 50 tot 80 atmosfeer is toereikend. 
- capaciteit spuitlans: min. 1000 liter per uur. 
- bij voorkeur een vlakstraal nozzle (nozzle spuithoek van 25º) 
- spuitafstand ca. 20 cm. 

• Controle op reinigingsresultaat en eventuele reparaties uitvoeren. 
• Hierna ontsmetten met een erkend middel. 
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