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          Technische fiche 

2074         “O33”  
       
 

Ontgeurt, verwijdert hardnekkig vuil, stralend wit 

 
 

      
         Gebruik: binnen en buiten  

     
Fase: poeder  

 
  
 
 
Eigenschappen: "O33" is een prima vlekkenverwijderaar (koffie, thee, gras, wijn, fruitsap...) en een geweldig 

product om kledij, textiel en wasbare luiers te desinfecteren en wit te houden.  
 
"O33" kan ook in huis worden gebruikt: voor een koffiezetapparaat, om de afvoer te reinigen, 
in de vaatwas, of om voegen, de badkuip, douche, het toilet, kattenbakken, vuilnisbakken, 
verbrande potten enz. schoon te maken.  
 
"O33" is bij gebruik buiten erg geschikt voor plastic tuinmeubelen, terrassen, buitenhout, 
septische putten... 

 
"O33" is een wit korrelig poeder op basis van natriumcarbonaat en waterstofperoxide. In 
dit opzicht wordt het ook vaste waterstofperoxide genoemd.  
 
"O33" bestaat uit natriumpercarbonaat, een natuurlijke en perfect biologisch afbreekbaar 
materiaal. "O33" is geschikt om te ontgeuren, reinigen en bleken. Het is erg eenvoudig en 
doeltreffend in gebruik. Doe altijd eerst een test om ongewenste effecten te voorkomen 
(meer bepaald op delicate stoffen). 

 
 
Samenstelling:  100 % natriumpercarbonaat van topkwaliteit van Duitse makelij. Percentage actieve zuurstof 

> 13%. pH: 10,5 
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Gebruik: "O33" en de ongelooflijke geheime toepassingen, alle tips.. 
    

Hier zijn meer dan 33 ongelooflijke en verrassende toepassingen. 
 
 
 

Reiniging en onderhoud van kledij, textiel en tapijt 
 

 

1. Verwijdert vlekken uit kledij  
Voeg voor gebruik in de wasmachine en stoffen met vlekken 8 eetlepels "O33" op basis van 
natriumpercarbonaat toe aan het Galtane O'lin wasmiddel (ref. 2070) of laat het 
kledingstuk met 3 tot 5 eetlepels "O33" weken in 3 liter warm water van meer dan 50 °C. 
Voor bloedvlekken, gebruikt u koud water.  

 
2. Reinigt wasbare luiers en maandverbanden  
"O33" werkt zeer doeltreffend als vlekkenverwijderaar, ontgeurt en bleekt stoffen. Om 
wasbare luiers of maandverbanden te bleken en ontgeuren of vlekken te verwijderen, voegt 
u 12 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat toe in de wasmachine aan het 
Galtane O'lin wasmiddel (ref. 2070) of aan 10 liter water.  

 
3. Kan al gebruikt worden in de voorwas  
U kunt het ook gebruiken om stoffen te laten weken in de voorwas. Voor licht bevuilde 
stoffen voegt u 3 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat toe tijdens het 
weekprogramma. Gebruik voor matig bevuilde stoffen 4 eetlepels en voor sterk bevuilde 
stoffen 12 eetlepels. Laat de was vervolgens weken in warm water met de "O33" op basis 
van natriumpercarbonaat gedurende ten minste 30 minuten of, beter nog, de volledige 
nacht. Laat dan een volledig wasprogramma draaien.  

 
4. Kringen op uw kledij?  
Om gele kringen onder de oksels te verwijderen, laat u een hemd of T-shirt in 3 liter warm 
water weken met 5 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat weken gedurende 
een uur of een volledige nacht. Stop de was vervolgens in de wasmachine.   

 
5. Reinigt trouwjurken   
Voor trouwjurken mengt u 8 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter 
warm water. Laat 30 minuten weken en spoel goed uit. Laat drogen.  

 
6. Voor witte sneakers  
Voor witte sneakers mengt u 8 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter 
warm water. Laat 20 minuten weken en spoel goed uit. Laat drogen.  
 
7. Vergeelde lakens die u graag wil bleken?  
Om vergeelde lakens, kussenslopen en dekbedovertrekken te bleken, mengt u 5 eetlepels 
"O33“ op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter warm water. Laat 6 uur in dit mengsel 
weken. 

 
8. Uw tapijt in de wasmachine reinigen  
Doe 2 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in het bakje voor het wasmiddel 
van de wasmachine. Start het programma. 
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9. Gordijnen reinigen  
Om vergeelde of naar tabak stinkende gordijnen te ontgeuren en vlekken te verwijderen, 
gebruikt u de weekoplossing: Doe 12 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 
3 liter water. Laat de gordijnen vervolgens 60 minuten weken. Spoel goed met schoon 
water en laat drogen.  

 
10. Dweilen en vodden reinigen  
Voor dweilen, sponzen en schoteldoeken mengt u 8 eetlepels "O33" op basis van 
natriumpercarbonaat in 3 liter water. Laat een nacht weken en spoel.   

 
 
 

Schoonmaak en onderhoud van het huis en de voorwerpen 
 
 
 

11. Dozen uit soepel plastic  
Voor vaatwerk en plastic bewaardozen voor voeding met vlekken, doet u rechtstreeks 2 
eetlepels “O33” op basis van natriumpercarbonaat in de te reinigen doos met 250 ml warm 
water. Laat 20 minuten weken.  
 
12. Verwijdert vlekken van de koffiekan  
Om vlekken te verwijderen van de koffiekan voegt u 2 eetlepels "O33" op basis van 
natriumpercarbonaat toe aan de kan met 750 ml warm water. Laat 15 minuten inwerken, 
goed spoelen.  
 
13. Koffiezetapparaat reinigen  
Meng 8 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter warm water. Giet dit 
mengsel vervolgens meteen in het koffiezetapparaat. Zet het aan en laat de oplossing door 
het apparaat druppelen. Spoel het apparaat door er koud water door te laten stromen. 

 
14. In de vaatwas     
Doe een eetlepel "O33" op basis van natriumpercarbonaat in de vaatwas. Dit geeft de 
werking van vaatwastabletten of -poeder een boost en verwijdert hardnekkige vlekken. 
 
15. In de koelkast 
Om schimmel en andere voedselvlekken te verwijderen, mengt u 5 eetlepels "O33" op basis 
van natriumpercarbonaat in 500 ml warm water (50 °C). Na iets meer dan 5 minuten giet 
u deze oplossing in een spuitfles en verstuift u dit. Laat 15 minuten inwerken, spoel en laat 
drogen. 
 
16. Reinigt en ontgeurt koelboxen  
Voeg 4 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat toe aan 3 liter warm water. Laat 
20 minuten weken en spoel.  

 
17. Verbrande potten en pannen    
Om aangebrande resten te verwijderen, doet u 4 eetlepels "O33" op basis van 
natriumpercarbonaat in de pot en voegt u er kokend water bij. Laat een nacht inwerken. 
Was uit en spoel de volgende ochtend.  
 
18. Snijplanken  
Om een houten of plastic snijplank schoon te maken, mengt u 15 eetlepels "O33" op basis 
van natriumpercarbonaat in 3 liter water van "O33" en laat u dit 10 minuten inwerken. 
Spoel vervolgens.  

 
19. Reinigt en ontsmet toiletten  
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Giet eerst een liter kokend water in het toilet, voeg dan 8 eetlepels "O33" toe op basis van 
natriumpercarbonaat. Wrijf na 30 minuten schoon en spoel.  
 

 
20. Reinigt en ontgeurt de kattenbak  
Voor de kattenbak voegt u 5 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat toe aan 3 
liter water. Laat 20 minuten inwerken en spoel.  

 
21. Douchegordijn  
Laat weken in 3 liter warm water met 2 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat. 
Bij schimmel, laat de volledige nacht weken.  
 
22. Badkuip, wastafel, douche..  
Maak een oplossing van 4 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat en één liter 
warm water. Breng aan op het oppervlak. Wrijf vervolgens schoon met een spons, wacht 
nog 15 minuten en spoel.  
 
23. Tegelvoegen   
Meng 4 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter warm water en breng 
aan op de voegen. Wrijf schoon met een oude tandenborstel, laat 10 minuten inwerken 
en spoel. 
 
24. Leidingen  
Om leidingen te reinigen en onaangename geurtjes te voorkomen, mengt u 2 eetlepels 
"O33" op basis van natriumpercarbonaat in 250 ml warm water en laat i de oplossing een 
nacht inwerken.  
 
25. Akoestische platen  
Om deze schoon te maken, mengt u 12 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat 
in 3 liter warm water. Verstuif dit mengsel op de platen, laat 15 minuten inwerken en 
spoel.  

 
26. Schimmel op de muren ?  
Om komaf te maken met schimmel en het muuroppervlak schoon te maken, mengt u 15 
eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter warm water. Breng deze 
oplossing vervolgens met een spons of borstel op de muur aan. Laat 30 minuten inwerken 
en spoel. 
 
27. Ontgeurt vuilnisbakken  
Om vuilnisbakken te ontgeuren, voegt u 12 eetlepels "O33" op basis van 
natriumpercarbonaat toe aan 3 liter warm water en laat u dit 30 minuten inwerken.  
 
28. Voor de open haard, de inzethaard, de brood- of pizzaoven 
Meng 8 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter warm water en breng 
aan met een soepele borstel. Laat 30 minuten inwerken, wrijf schoon en spoel.  
 
29. Vloer schoonmaken na een overstroming  
Meng 8 eetlepels "O33" op basis van natriumpercarbonaat in 3 liter water. Borstel het 
oppervlak met een schuurborstel. Laat 30 minuten inwerken en spoel. 
Niet geschikt voor linoleum en geolied-geboend-gevernist hout. 

 

 

Schoonmaak en onderhoud buitenshuis 
  
 

30. Terrassen    
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Om vloeren buitenshuis schoon te maken, zoals houten terrassen, afsluitingen, 
gevelbekleding, betonnen vloeren..., mengt u 8 eetlepels  “O33” op basis van 
natriumpercarbonaat in 3 liter water. Breng aan op het oppervlak met een schuurborstel. 
Laat 30 minuten inwerken en spoel. 
 
Maak u geen zorgen over uw tuin of huisdieren: “O33” op basis van natriumpercarbonaat 
is niet giftig voor het milieu of uw gezondheid! 
 
 

 
31. Septische putten  
Voor de septische put doet u één keer per week 8 eetlepels "O33" op basis van 
natriumpercarbonaat in het toilet. Spoel vervolgens door.  
 
32. Plastic tuinmeubelen  
Om plastic tuinmeubelen schoon te maken en te bleken, mengt u 4 eetlepels "O33" op 
basis van natriumpercarbonaat in 3 liter warm water. Wrijf schoon met een oude spons, 
laat 15 minuten inwerken en spoel.  
 
33. En voor hout buitenshuis? 
Met “O33” op basis van natriumpercarbonaat kunt u op een natuurlijke manier 
onbehandeld hout in de tuin schoonmaken. Meng 3 eetlepels "O33" op basis van 
natriumpercarbonaat toe in liter warm water. Breng aan met een soepele borstel, laat 20 
minuten inwerken en spoel en droog af.  

 
Zodra u het product in handen hebt, gaan wij ervan uit dat u over de nodige vaardigheden 
beschikt om het pro- duct aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrond controleert de 
gebruiker voor het aanbrengen best of de producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. 

 
 
 
Aanvullende informatie:  Doe altijd eerst een test om ongewenste effecten te voorkomen (meer bepaald op 

delicate stoffen). 
 

Draag altijd handschoenen wanneer u "O33" op basis van natriumpercarbonaat 
gebruikt. 

 
Herhaal indien nodig. 

 
Wanneer u  ”O33” op basis van natriumpercarbonaat bereidt, blijft dit 5 uur actief. 
Hierna giet u dit best in de afvoer of het toilet: het mengsel zal deze onderhouden 
en ontsmetten!  

 
"O33" op basis van natriumpercarbonaat werkt het best wanneer het wordt gemengd 
en gebruikt met warm water op ongeveer 50 °C.  

 
Gebruik "O33" op basis van natriumpercarbonaat nooit op wol of zijde.  

 
"O33" op basis van natriumpercarbonaat is niet doeltreffend op roest of kalkaanslag. 

 
Niet geschikt voor linoleum en geolied-geboend-gevernist hout. 

 
 
  
Voorzorgen en opslag:   Koel, vorstvrij en donker bewaren.   
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Uit de buurt van brandbare materialen houden. 
 
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend  
H302 Schadelijk bij inslikken 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel 
P210 Verwijderd houden van warmte/ 
vonken/open vuur/hete oppervlakken - Niet roken  
P220 Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren  
P280 Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen 
P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. 
Blijven spoelen  
P309+311 NA blootstelling of bij onwel voelen: Een ANTIGIFCENTRUM of een 
arts raadplegen 
P370+378 In geval van brand: blussen met water 
P401. Op een droge plaats bewaren. Niet blootstellen aan temperaturen boven 
40°C/104°F. 
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De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker 
uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange 
ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product 
door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Afhankelijk 
van de ondergrond controleert de gebruiker voor het aanbrengen best of het product geschikt is voor het beoogde 
gebruik. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons 
advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische 
fiche dient enkel als advies. 
 
 

 
ActiNa BV  Avenue Thomas Edison, 182  Tel. +32 (0)67 87 81 00  okt-21 

B-1402 Nijvel    
België     info@galtane.com 

 


