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Tix Super Tankcleaner is een alkalisch detergent voor inwendige 
tankreiniging. Universele reiniging van minerale en dierlijke oliën en 
vetten, oplosmiddelen, vetzuren, enz. Daarnaast is dit product ook een 
krachtige reiniger voor vettige vloeren met borstelmachines. 

VOORDELEN 
 
• Tix Super Tankcleaner is sterk geconcentreerd en aldus zeer zuinig in  
gebruik.  
 
• Door de toevoeging van sequestreermiddelen blijft Tix Super Tankcleaner 
ongevoelig voor waterhardheid.  
 
• Inert voor meerdere metalen, zoals staal, inox, …  
 
• Bevat een antischuimmiddel, mag dus ook bij hogere temperaturen gebruikt 
worden evenals in borstelvloermachines.  
 
• Goede hechting op verticale wanden.  
 
• Reinigt de vloer perfect en maakt deze niet glibberig. 
 
• Verwijdert perfect gomsporen. 
 
• Mag gebruikt worden in de voedingsmiddelen indutrie (NSF)

TOEPASSINGEN

De hoofdtoepassing is de inwendige reiniging van tanks. Tix Super Tankcleaner 
is ook geschikt voor moeilijke ontvetting, zoals : wegenbouwmaterialen 
besmeurd met smeer en slijk, walsbanken, grijpers van rolbruggen, chassis, 
zeecontainers, vloeren, enz...

GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Reiniging van citernes : wordt liefst via een reinigingsinstallatie voor inwendige 
tankreiniging toegepast. Bij voorkeur met warm water en met dosissen tussen 
de 1% en 5% afhankelijk van de vervuiling.  
 

TIX SUPER 
TANKCLEANER

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

TIX SUPER 
TANKCLEANER
Ontvetting: Toepassing liefst met een hogedruktoestel en met warm water in 
concentratie tussen de 1% en 10%.  
 
Reiniging van vloeren: het product aan 1% tot 5% voorverdunnen. De concen-
tratie aanpassen in functie van de bevuiling van de vloer.  
 
N.B. Tevens geschikt voor gebruik in automatische ontvettingstunnels.

EIGENSCHAPPEN 
 
• Dichtheid (20°C)  : 1,170 

• Vlampunt (PMCC)  : geen 
• pH : (10% oplossing)  : 13 

AARD VAN DE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 

Toestel spoelen na gebruik.
Voor langdurige vorst onder de -10°C beschermen. 
Bij hoge concentraties kan verf aangetast worden. 
Lichte aantasting van aluminium.
 
Zie het veiligheidsinformatieblad. 
 
Beschikbaar in 25L, 200L & IBC


