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STEAMCLEAN BIO: HET SCHAAP MET DE VIJF POTEN 
 
Veelzijdigheid en uniciteit zijn twee schijnbare tegenstrijdigheden die op Steamclean Bio uitermate 
van toepassing zijn. Hoe “zoiets begint” is eigenlijk moeilijk te herleiden. Het is niet zo dat Steamclean 
Bio een soort trial and error verhaal is, want de meeste trials worden vroeg of laat vertaald in heuse 
toepassingen. 
 
Aangezien de gebruikers van reinigingsmiddelen in toenemende mate aangeven dat ze met veilige 
middelen willen werken heeft Vecom ervoor gezorgd een product te kunnen bieden dat tussen Multi 
Cleaner (een pH neutraal, volledig biologisch afbreekbaar product) en Waterbased Alkaline Foam 
(looghoudende schuimreiniger) gepositioneerd is. Met name voor toepassingen waarbij men niet met 
looghoudende producten kan of wil ontvetten, blijkt Steamclean Bio een goed alternatief te zijn. 
 
De componenten van Steamclean Bio zijn zodanig samengesteld dat ze 
elkaar versterken (synergie), zonder dat er echter een gevarenteken op 
de verpakking nodig is. En dat is heden ten dage een groot voordeel. 
Veel gebruikers worden door verhalen in de diverse media in meerdere 
of mindere mate argwanend als het om gevarentekens op de etiketten 
van reinigingsmiddelen gaat. 
 
 
Inmiddels kan Steamclean Bio bogen op een zeer brede reputatie.  
Wat is breed? Benzinestations, Landbouwmechanisatiebedrijven, Vleesverwerkende bedrijven, 
Schildersbedrijven, Gevelreinigingsbedrijven, Machinefabrieken, Caravancenters, Staalfabrieken, 
Booreilanden, ……: dat is breed. 
 

 
Nog breder dan de sectoren waarin Steamclean Bio wordt gebruikt, is de 
toepassingswaaier van Steamclean Bio. Van insectenverwijderaar tot 
(voor)ontvetter van Caterpillar motoren, van vloerreiniger in de visverwerkende 
industrie tot ontvetter alvorens te schilderen: de voorbeelden zijn schier 
onuitputtelijk. 
 
 
 

 
Kortom, met Steamclean Bio heeft Vecom een zeer breed inzetbaar reinigingsmiddel dat uiterst 
doelmatig ingezet kan worden voor een aantrekkelijke prijs. 
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