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Hygiëne is een 

voorwaarde sine 

qua non in de 

dentale praktijk. 

Cavex levert 

daarvoor effectieve 

en efficiënte 

hulpmiddelen die 

mens en milieu niet 

schaden. Afgestemd 

op de eisen van 

tandartsen, 

specialisten, 

assistentes en 

tandtechnici. 

Your impression is

our concern

Wie kan een betere alginaatoplosser maken, dan de makers van alginaat 

zelf? Cavex GreenClean is het bewijs. De meest effectieve manier om 

alginaat- en gipsresten te verwijderen, is door ze op te lossen, niet door 

ze af te krabben of te schuren. Afdruklepels, spatels en andere 

instrumenten snel en gemakkelijk weer schoon en gaaf. 

Op een vriendelijke wijze, Cavex GreenClean spaart 

zowel de instrumenten als de huid. Dat mag met 

recht een intelligente oplossing heten.

Eindelijk de intelligente oplossing 

om alginaatresten snel en gemakkelijk 

te verwijderen: Cavex GreenClean.



H
Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
The Netherlands

T +31 23 530 77 00
dental@cavex.nl
www.cavex.nl 

CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN

pH neutraal

huidvriendelijk

biologisch 

afbreekbaar

1 kg > 500 

schone lepels

frisse geur

Zoals vaker het geval, is de oplossing voor de hardnekkige, vaak lastig te 
verwijderen alginaat- en gipsresten eenvoudiger dan gedacht. We hoeven 
alleen de organische matrix af te breken en het geheel valt uit elkaar. 
Afspoelen met water, of even borstelen, en een schone, glanzende en gave 
lepel is weer klaar voor gebruik. 

Met spatels en andere instrumenten die met alginaat in aanraking komen, 
werkt het net zo effectief en gemakkelijk.

Twee schepjes Cavex GreenClean in een halve liter water. Loszittende 
alginaatresten verwijderen en de instrumenten 15 tot 30 minuten onder-
dompelen. Afspoelen of -borstelen. Klaar. Nooit meer krabben, nooit meer 
schuren. Gebruikt u warm water, of een ultrasoon bad, dan gaat het nog 
sneller.
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Het geheim van Cavex GreenClean: 

de afbraak van de organische matrix.

Cavex GreenClean heeft alleen effect op de alginaat- of gipsresten. Niet op de 
lepels of spatels zelf, die gaaf en onaangetast blijven. En, wel zo belangrijk, 
ook niet op de huid. Het is pH neutraal en biologisch afbreekbaar, dus de 
resten kunnen zonder probleem door de gootsteen. Het enige wat achterblijft 
is een frisse, lichte citroengeur.

De transparante pot met maatschepje bevat 1 kg Cavex GreenClean, 
voldoende om meer dan 500 lepels te reinigen. Niet alleen effectief, maar 
ook economisch!

Cavex GreenClean wordt geleverd door uw dental depot. Voor nadere 
informatie over productsamenstelling en -toepassingen kunt u contact 
opnemen met Cavex, +31 23 530 77 00 of www.cavex.nl 

pH Neutraal, biologisch afbreekbaar. 

Da’s prettig voor materiaal, mens en milieu.


