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FRUXOL ORANGE 
 

NATUURLIJKE SOLVENTVERVANGER OP BASIS VAN FRUIT- EN PLANTAARDIGE GRONDSTOFFEN  
 
 

 

Omschrijving 
 

FRUXOL ORANGE is een geconcentreerd zeer krachtig reinigingsproduct speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van zware oliën 
en vetten, black tar, bitumen, destillatie residuen, lijm- en verfresten, graffiti, kauwgom, ingebrande vetten, …  voor het reinigen van 
ovens, ontvlekken van tapijten en werkkledij, …  algemene reiniger voor glazen oppervlakken, onbehandelde vloeren en harde niet 
poreuze oppervlakken (vinyl, metaal, aluminium,…) 
Vervangt in bijna alle gevallen conventionele solvents zoals petroleum en white spirits. Als emulsie in water is FRUXOL ORANGE 
veel efficiënter dan de meeste onverdunde solvents. Bij uitstek geschikt in circulatiesystemen. 
Afval ontstaan na reiniging na reiniging met FRUXOL ORANGE kan zonder problemen worden verwerkt in een conventionele 
afvalwaterzuivering. Emulgeert zware verontreiniging maar splitst in een olie- water afscheider. In vergelijking met solvent cleaning 
wordt gemiddeld 90% minder product verbruikt. Zodat aanzienlijk wordt bespaard op de product- en afvalkosten.  
Ontwikkeld op basis van orange-terpenen en is biologisch zeer snel afbreekbaar. 
 
 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

FRUXOL ORANGE onverdund toepassen op zware vervuiling.  
Na enige tijd,afhankelijk van de vervuiling, met water verwijderen. Er ontstaat een witte melkachtige emulsie.  
Als ontvlekker 1 deel FRUXOL ORANGE verdunnen in 2 delen water. 
Als algemene reiniger een verdunning tussen 0,25 tot 2% in water oplossen. 
De oplossing aanbrengen, even laten inwerken, schoon wrijven en spoelen met water of absorberen met korrels. 
In circulatiesystemen : (na reiniging naspoelen met zuiver water) 
     bitumen, black tar, destillatie residuen, harsen en rubbers : 10 – 25% oplossing circulatie bij 50 à 70°C 
     zware stookolie, dopes, additieven, oliën en vetten : 2 – 5% oplossing  
     dompelbad : 2 – 10% oplossing afhankelijk van de vervuiling aard 
     Ultrasoon reiniging : 25 – 50% oplossing, na langere stilstand kan een splitsing optreden, door de mand op en     
     neer te halen wordt opnieuw een homogene menging verkregen 
 
 

 

Eigenschappen - voordelen 
 

FRUXOL ORANGE kan worden toegepast voor de verwijdering van minerale en plantaardige oliën en vetten, zware stookolie, 
dopes, additieven en lubricants, bitumen, destillatie residuen, black tar, diverse harsen, styreen butadieen rubber, dierlijke vetten, 
vlekken, bloed, … 
Bevat zeer krachtige natuurlijke oplosmiddelen.  
Kunststoffen, verven en lakken dienen vooraf op hun resistentie getest te worden. 
 
 

 

Voornaamste componenten 
 

Orange-terpenen, natuurlijke niet-ioniscfhe en anionische oppervlakteactieve stoffen, biologisch zeer snel afbreekbaar. 
 
 

 

Fysische eigenschappen 
 

Uitzicht : heldere, ambere vloeistof 
Geur : orange-citrus 
Ph bij 10 % 10.0 
Dichtheid bij 20°C: 0.860 
 
 

 

Veiligheid & hygiëne 
 

Biodegradatie meer dan 95 %. Doch door zijn zeer hoge concentratie aan natuurlijke oplosmiddelen schadelijk voor het milieu bij 
overvloedige lozing van zuiver product of verdunde oplossingen, met name door afbraak van de diverse biologische weefsels. 
Krachtig oplosmiddel, vergewis steeds dat de te gebruiken hulpmiddelen zoals slangen en pakkingen resistent zijn.  
Geschikte materialen : PE, PP, PTFE, VITON en in redelijke mate BUTYLRUBBER. Verven en lakken kunnen aangetast worden bij 
toepassing van te hoge concentraties. Buiten bereik van kinderen houden! Heeft het uitzicht en de reuk van oranje-citrus sap.  
Raadpleeg de MSDS voor verdere veiligheidsaanbevelingen.  
 
 

 

Verpakking  
 

25 liter jerrycan 
5 liter jerrycan 
1 liter trigger spray 
 
 

 

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze 
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik 
van onze producten. 
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