Product Informatie

ONTVETTER GP
KOUDONTVETTER VOOR VERWIJDEREN VAN MINERALE OLIËN, VETTEN & BRANDSTOFFEN

Omschrijving
Krachtige met water emulgerende koudontvetter voor minerale oliën, vetten, gasolie, stookolie, teer, bitumen, enz…

Gebruiksaanwijzing
ONTVETTER GP door middel van een kwast, spons of vernevelspuit op de vervuiling aanbrengen.
Door onderdompeling in een bad (verwijder eerst het aanwezige water).
15 à 30 minuten laten inwerken, nadien met koud water afspoelen. er vormt zich een melkachtige emulsie.

Eigenschappen - voordelen
ONTVETTER GP is een oplos en reinigingsmiddel op basis van een alifatische solvent, emulgatoren en oppervlakte
actieve stoffen. Hoog oplossingsvermogen op minerale en sommige plantaardige oliën, vetten en petroleumderivaten.
Zeer gemakkelijk te verwijderen bij de naspoeling door het emulgerend vermogen met gewoon water.
Opmerkelijk lange levensduur in bad (8 tot 12 maal langer dan white spirit).
Veilig toe te passen op metalen, lakken, glas, rubbers en kunststoffen. Economisch in gebruik, weinig vluchtig,
zonder aromaten. Goed bruikbaar op licht vochtige oppervlakken. Biologische afbreekbaarheid van de tensioaktieve
stoffen is groter dan 90%.

Fysische eigenschappen
Uitzicht :
Ph waarde :
Mengbaarheid met water :
Vlampunt :
Relatieve dichtheid bij 15°C :

roodbruine dunne vloeistof
7
emulgerend
47°C
790 (D 4052) kg/m³

Veiligheid & hygiëne
Ontvlambaar, verwijderd houden van ontstekingsbronnen, niet eten noch drinken tijdens het gebruik, kan bij opname
door de mond longschade veroorzaken, niet roken tijdens het gebruik, bewaren buiten het bereik van kinderen, afval
niet in de gootsteen werpen, gebruik steeds beschermende kledij. Vervuilde en doordrongen kledij zo snel mogelijk
uittrekken, de huid met zeep wassen.
Een uitgebreide veiligheidsfiche is op aanvraag beschikbaar.

Verpakking
5 liter jerrycan
25 liter jerrycan
60 liter vat
215 liter vat
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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