DEITERMANN
Technology

ADEXIN FL / SYS 894

Vloeibaar, oplosmiddelvrij, huidvriendelijk olie- en vetoplossingsconcentraat.

Productinformatieblad 13.02.2012

Producteigenschappen
Sys 894 (Adexin FL) is een huidvriendelijk olie- en vetoplossingsconcentraat, dat vrij is van oplosmiddelen. Het is geschikt om
vervuiling door olie en vet op beton, afwerkvloeren, metselwerk,
metaal, beplatingen enz. te verwijderen.

gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval
van twijfel gelieve ons te raadplegen.

Toepassingen
Geschikt voor het verwijderen van olie- en vetverontreinigingen
op beton, vloeren, muurwerk, tegels, metalen e.d. In geconcentreerde vorm tot een mengverhouding van 1:6 met water
toepasbaar.

Technische gegevens
Basis :

Oplosmiddel :
Kleur :
Consistentie :
Dichtheid :
Verwerking :
Noodzakelijke behandeling :
Verbruik per behandeling :

fosfaat, tenside

geen
lichtgeel
vloeibaar
ca. 1,0 kg/dm³
met een kwast, borstel, spons,
trekker of als toevoeging in een
stoomcleaner
1 tot 3 keer, afhankelijk van de
mate van vervuiling
20 tot 100 g/m²

Verwerkingsvoorschrift
Afhankelijk van de mate van vervuiling wordt het middel geconcentreerd of tot 1 : 6 volumedelen met water verdund op de
vooraf natgemaakte ondergrond aangebracht en met een borstel
of een trekker grondig verdeeld. Daarna goed met water naspoelen. Eventueel dient de schoonmaakbehandeling herhaald te
worden. Heet water bevordert het reinigingsproces.

Opslag en houdbaarheid
Bij een droge, vorstvrije opslag in de originele, gesloten verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

Verbruik
Het verbruik is afhankelijk van de vervuilingsgraad van de te
behandelen ondergrond, per reinigingshandeling komt dit neer op
ca. 20-100 g/m².

Verpakking
5 kg bus

Opmerking
De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze
beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen
enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van
onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren
over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze
producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden
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