CLEANERS - DEGREASERS

TIX GREASE REMOVER
Tix Grease Remover is een emulgeerbare koudontvetter voor het
verwijderen van oliën, vetten, stookolie, teer, smeer, enz. Tix Grease
Remover is een veelgebruikt product in de industrie en de automotive
aangezien het een heel snelle en zeer efficiënte ontvetter-reiniger is die
bovendien makkelijk na te spoelen is met water.
VOORDELEN
• Hoog oplossingsvermogen.
• Zeer gemakkelijk te verwijderen door naspoeling met water.
• Opmerkelijke levensduur bij gebruik in bad.(8-12 maal langer dan white spirit)
• Tast geen metalen & verven aan.
• Heel economisch in gebruik.
• Weinig vluchtig.
• Goed bruikbaar op licht bevochtigde oppervlakken.
TOEPASSINGEN
• Reiniging en ontvetting van alle mechanische stukken
• Uitwendige reiniging van motoren en machines
• Reinigen van oppervlakken besmeurd met olie, vet, smeer, teer, stookolie,...
• Reiniging van schepen, tankwagens, vergaarbakken van stookolie of andere
vettige stoffen.
• Onderhoudsdiensten, werkplaatsen en garages.
SPECIALE TOEPASSINGEN
• Reinigen van verfborstels
• In wastafels (flush-brush)
• Ontvetting van oppervlakken voor beschildering
• Verwijdering van paraffines
• Reiniging van het koetswerk (voor & na de aanbrenging van een 		
beschermingslaag)
GEBRUIKSAANWIJZING
• Met een borstel de droge oppervlakken bestrijken.
• Door indompeling in een vergaarbak/emmer.
• Door verstuiving
Voor alle toepassingen is een eenvoudige naspoeling met koud water
voldoende.
EIGENSCHAPPEN
• Dichtheid (20°C)			
: 0,82
• Vlampunt (PMCC)		
: 50°C
• pH				: nvt
AARD VAN DE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

De gegevens over onze producten zijn geheel
vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze
controle staat, kunnen wij voor de resultaten
geen verantwoording nemen.

Zie het veiligheidsinformatieblad.
Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of
internationale voorschriften.
Beschikbaar in 5 L, 25 L, 200 L & IBC
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