
 
 

  Product Informatie 
 

 

 

 

TRUCK DG   
 

ONTV ETTER VOOR MINERALE VETTEN 
 
 

 

Omschrijving 
 

Krachtige detergent ontvetter voor minerale vetten, diesel en stookolie op motoren, chassis, onderdelen, vetplaten, 
inox binnenwanden van citernen, vettig vervuilde vloeren en wanden in garages, productie - en fabriekshallen, 
parkings en opritten. 
 
 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Vooraf het grof vuil met de hogedrukreiniger verwijderen.  Een verdunning aanmaken van 5% à 50% oplossing in 
water en vernevelen over de vervuilde oppervlakte. Bij extreme vervuiling zuiver toepassen. Minimaal 5 minuten laten 
inwerken. Schrobben geeft een snellere en diepere werking bij bodemvervuiling. Onder hoge druk afspoelen (70 à 90 
bar) met warm of koud water, 60°C maximaal. 
Bij zware en verouderde bodemvervuilingen is een nabehandeling met fijne absorberende korrels type PROF SORB 
aanbevolen om opgeloste restvervuiling uit de onderliggende bodemlaag naar boven te trekken zodat een diepere 
reiniging gewaarborgd is. 
Wanneer de toegepaste verdunning boven de 15% ligt vooraf uitproberen op gelakte oppervlakken, kunststoffen en 
rubbers. Vermijd aluminium & zachte metalen. 
 
 

 

Eigenschappen - voordelen 
 

TRUCK DG lost gemakkelijk vet en vetvervuilingen op, vervuilingen en lekkage van minerale oliën, vetten en 
brandstoffen zoals diesel en stookolie. Eveneens geschikt voor weke bitumen en teervlekken.  Bij aangedroogde 
asfalt of verouderde teervervuilingen is een voorbehandeling met ONTVETTER GP aangewezen om de taaie 
structuur los te rafelen zodat TRUCK DG de ontbonden minerale resten kan binden en verwijderen. 
Ingeval het droge asfalt of teer zich op een met olie of brandstof vervuilde ondergrond bevind zal het contact met de 
ondergrond oplossen tijdens de behandeling met TRUCK DG.   
In verdunde toestand is het product bruikbaar op lakwerken, kunststoffen en glas. De verouderde toplaag van rubber, 
ontstaan door invloed van het weder en zonlicht zal verwijderd worden. Heeft een sterke binding met minerale 
producten, doch scheid snel af in vetafscheider.  
TRUCK DG is licht schuimend en geformuleerd zonder solventen. 
 
 

 

Fysische eigenschappen 
 

Uitzicht : licht alkalische oranje dunne vloeistof  
Geur : geurloos 
Ph waarde : 10 gr/lt : 11,6 +/- 0,2 
Mengbaarheid met water : 100% 
Kookpunt  : 100°C 
Relatieve dichtheid bij  : 20°C : 1.165 kg/lt  
Vriespunt : - 10°C 
 
 

 

Veiligheid & hygiëne 
 

Bevat Kaliumhydroxide, Niet ionogene oppervlakte actieve stof, stabilisatoren, complexeermiddel. 
TRUCK DG is voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar.  Kan toegepast worden op transportmateriaal voor 
voeding en voedingsgrondstoffen. Geschikt voor de voedingsindustrie HACCP/GMP/Conform ECE: nr.80597-83463 
en BE-KB: 11/10/85-25/10/88.  Een uitgebreide veiligheidsfiche is op aanvraag beschikbaar. 
 
 

 

Verpakking  
 

26 kg jerrycan 
240 kg vat 
1000 kg container 
 
 

 

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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