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C A T A L O O G
BOUW -  OPENBARE WERKEN
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U vindt in deze brochure een niet limitatieve 
lijst van producten van Labo WTC.

Voor specifieke toepassingen kunnen nog 
andere formules worden voorgesteld.

Bovendien zal op vraag van de klant ook naar 
een “maatwerk” oplossing gezocht worden.
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AE 5004 STRIP OFF

AFBIJTMIDDEL VOOR VERF EN GRAFFITI
Heeft een langzame verdamping in vergelijking met gewone afbijtmiddelen,
laat een lange contacttijd toe en vermijdt uitdroging bij warme temperaturen. 
Naspoelen met water. Stenen worden chemisch niet aangetast. Laat 
over het algemeen geen witachtige film na op gevoelige oppervlakken. 
Kleurt niet. Voor oppervlakken van cement, steen, metaal, keramiek 
en Email. Bevat geen gechloreerde solventen type dichloormethaan of 
tetraperchloorethyleen, ook geen fenol. Niet gebruiken op geschilderde of 
verniste oppervlakken, op kunststoffen of policarbonaten.

HY 1076 GRAFFITI REMOVER TOWELS

ANTI- GRAFFITI REINIGINGSDOEKEN
Non-woven geïmpregneerd reinigingsdoekje voor het verwijderen van 
hardnekkige graffiti, verf en inkt op gladde en niet poreuze oppervlakken.  
Zonder alcohol en zonder bijtend oplosmiddel.

CONDITIONERING :
6 emmers 70 doekjes

CONDITIONERING :
12 - 24 - 48
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SO 3003 PAINT STRIPPER

UNIVERSELE  STRIPPER VAN VERF/ GRAFFITI
Niet corrosieve vloeistof die geen metalen aantast. Snelle werking. Laat 
geen roest na. Efficiënt op veel verschillende soorten verf. De « gel » 
formulatie kleeft op verticale wanden. Tast de kleur van hout niet aan. Is 
ook geschikt als ontvetter. Bevat geen giftige stoffen (cresolen, fenolen, 
zuren).

CONDITIONERING :
1 - 5 - 10 - 30 - 60 - 210

SO 3097 ORANGE SOLV

CITRUS OPLOSMIDDEL IN GEL FORMULATIE
Gel formulatie op basis van D-limoneen. Uiterst geschikt voor het verwijderen 
van lijmresten, vernis, inkt, verf en graffiti op de meeste oppervlakken van
kunststof of metaal. Kan ook gebruikt worden om strepen van schoenen en
baskets te verwijderen van vloeren in tegels, vinyl of kunststof. 

CONDITIONERING :
5L - 10L - 30L - 60L - 210L 

SO 3096 GRAFFITI REMOVER

GEL FORMULE OM LIJM/GRAFFITI TE VERWIJDEREN
Is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lijmresten, vernis, inkt, 
verf en graffiti op de meeste soorten oppervlakken zoals steen, baksteen, 
beton, metaal en bepaalde kunststoffen. Om een optimaal resultaat te  
bekomen is het aan te raden de gel onverdund te gebruiken.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 60L

SO 3041 ANTI-GRAFFITI  PROTECT

ANTI-GRAFFITI BESCHERMLAAG
Een beschermend product op basis van was dat biologisch afbreekbaar is.
Werkt op dezelfde manier als het verdedigingsmechanisme van planten 
en  vruchten. Zij beschikken over een zeer dunne waslaag met afstotende 
werking en beschermt tegen regen en micro-organismen. Is onzichtbaar 
na het drogen. Bestand tegen UV stralen voor minimum 3 jaar.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60 - 210 - 1000
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SO 3215 SAFETY STRIPPER

VEILIGE GRAFFITI VERWIJDERAAR
Het is een product op waterbasis met zeer hoog afbijtvermogen . Speciaal 
ontwikkeld om graffiti met lage pigmentatie, balpenstrepen, viltstift, 
schoenstrepen, enz. te verwijderen. Combineert reiniging en afbijting. 
Kan op gevoelige oppervlakken zoals kunststoffen en laminaten, metaal, 
marmer en synthetische materialen gebruikt worden.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60 - 210 - 1000

SO 3080 SOLV 80

ONTVETTEND REINIGEND OPLOSMIDDEL
Is een reinigingsmiddel met zeer hoog oplossend vermogen. Is speciaal 
ontwikkeld om de zwaarste vervuiling te verwijderen waaronder harsen of 
niet uitgeharde lijm. Kan worden gebruikt voor het reinigen van onderdelen 
voor oppervlaktebehandeling (lijmen, schilderen). Is compatibel met 
metalen en sommige kunststoffen en elastomeren. Bevat geen stabilisator, 
waardoor het probleem van oxidatie voorkomen wordt. Het vlampunt van 
72 °C. biedt meer veiligheid. Bevat een corrosieremmer om roestvorming 
te voorkomen op de behandelde oppervlakken.

CONDITIONERING :
30 - 60 - 210

SO 3098 GRAFFITI REMOVER

GEL FORMULE OM LIJM/GRAFFITI TE VERWIJDEREN
Is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lijmresten, vernis, inkt, verf 
en graffiti op de meeste soorten oppervlakken zoals steen, baksteen, beton, 
metaal en bepaalde kunststoffen. Om een optimaal resultaat te bekomen is 
het aan te raden de gel onverdund te gebruiken.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60 - 210 - 1000

SO 3099 SAFETY CLEANER

OPLOSMIDDEL VOOR VEILIG REINIGEN
Een neutrale reiniger op basis van een bijzonder actief solvent en non-
ionische additieven, licht schuimend. Is perfect geschikt voor het verwijderen 
van minerale oliën en vetten, inkten, diverse harsen en synthetische stoffen. 
Krachtig oplosmiddel, ontvet alle metalen oppervlakken of geschilderde 
oppervlakken. Toepasbaar op zink silicaat en op de meeste metalen zoals 
aluminium, zink en gegalvaniseerde materialen. Laat na verdamping een 
beschermende glans laag na.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60 - 210 - 1000
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SO 3488 ORANGEX LIQUID

INDUSTRIELE CITRUS ONTVETTER
Een organische, niet petroleum reiniger en ontvetter op basis van 
natuurlijk citrus oplosmiddel. Dringt door en verwijdert aanslag van 
olie, vet, wagensmeer, inkt, enz. Economisch in gebruikt door zijn 
wateroplosbaarheid. Wordt ook gebruikt als ontgeurder dankzij zijn 
aangename sinaasappel/dennen geur. Wordt gebruikt op alle harde 
oppervlakken, vloeren, metalen, mechanische onderdelen, enz.

CONDITIONERING :
5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L

SO 3388 SOLVANT VEGETAL

KRACHTIG NATUURLIJK OPLOSMIDDEL
Uiterst geconcentreerd oplosmiddel van natuurlijke plantaardige oorsprong. 
Een uitgebalanceerd complex van detergenten en natuurlijke, plantaardige 
oplosmiddelen en terpeen, op basis van gesynthetiseerde dennenboom. 
Uiterst actief voor het binnendringen en verwijderen olie, vet, wax, 
wagensmeer en inkt. Economisch in gebruikt door zijn wateroplosbaarheid. 
Wordt ook gebruikt als ontgeurder met zijn de aangename sinaasappel/
dennen geur, door oppervlakte of atmosferische verneveling. Universeel: 
wordt gebruikt op alle harde oppervlakken, vloeren, metalen, vettige 
mechanische onderdelen, enz.

CONDITIONERING :
10L - 25L - 30L - 60L - 210L
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SO 3844 N-SOLV

N-SOLV-BIOSOLVENT
Heeft een aangename natuurlijke sinaasappel geur. Uiterst actief voor het 
penetreren en verwijderen olie, vet, wax, rubber sporen, wagensmeer en 
inkt. Wordt gebruikt op alle harde oppervlakken, vloeren, metalen, vettige 
mechanische onderdelen, motoren, machines, gereedschap, enz.

CONDITIONERING :
5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L

SO 7921 VEGISOLV

OPLOSMIDDEL VOOR VEILIG REINIGEN
Is een neutrale reiniger op basis organische oplosmiddelen en behoort tot 
de nieuwste generatie reinigingsproducten. Is perfect geschikt voor het 
verwijderen van zware vervuiling zoals teer, bitumen, verschillende wax, 
inkten ,rubbersporen, gecarboniseerde koolstof, etc. Toepasbaar op de 
meeste metalen zoals aluminium, zink en op  gegalvaniseerde materialen. 
VEGISOLV is niet oplosbaar in water en kan bijgevolg veilig afgescheiden 
worden in de waterbehandeling. Is niet schadelijk noch voor mens noch 
voor milieu.

CONDITIONERING :
5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L
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CONDITIONERING :
5Kg - 20Kg - 25Kg

BA 6081 BITUMERA

VLOEIBARE BITUMEUZE PRIMER
Wordt gebruikt voor het waterdicht maken van ondergronds metselwerk, 
funderingen, muren, beton, kelders, platen, pilaren, enz. Als 
corrosiebescherming voor metaal (ondergrondse tanks, dekplaten, buizen, 
metalen tanks, enz.) Op ijzer, beton, cement, baksteen, natuursteen of asfalt. 
Geeft na het drogen een flexibele film. Hecht op vochtige oppervlakken. 
Bestand tegen regen, verdunde zuren en basen, atmosferische corrosie.

BA 6080 ENDUIT’FUITE

ZACHTE ZWARTE SOEPELE ENDUIT
Het product maakt een snelle interventie mogelijk en voorkomt aldus 
hoge kosten  van waterschade hetzij preventief of curatief. Kan zelfs 
tijdens de regen worden toegepast. Is alleen voldoende efficiënt en maakt 
de interventie van gespecialiseerde mankracht overbodig. Versterkende 
platen zijn niet nodig. Wordt gebruikt voor het waterdicht maken van 
terrassen op gebouwen. Barst niet, breekt niet en is efficiënt tussen – 
40°C en + 80°C. Blijft soepel en weerstaat aan water gedurende jaren.  

CONDITIONERING :
5Kg - 10Kg - 20Kg

DE 2045 OIL CLEANER

KRACHTIGE ONTVETTER OM KOOLWATERSTOFFEN TE 
VERWIJDEREN
Verwijdert moeiteloos vetten en koolwaterstoffen, in het bijzonder gasolie. 
Is een veilige solventvrije ontvetter, biologisch afbreekbaar, niet toxisch, 
niet corrosief en vuilafstotend. Wordt gebruikt in benzine stations, industrie, 
transport en maritieme sector; op alle met gasolie vervuilde oppervlakken 
( betonvloeren, asfalt, geschilderde oppervlakken, straatstenen) pompen, 
stookolie tanks en machine onderdelen. Te gebruiken in de plaats van 
gevaarlijke solventen.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

PH 12,7

2 à 10%

HY 1017-AM DESPLUSIUM ®

GROENE AANSLAG VERWIJDERAAR
Wordt gebruikt ter voorkoming van aanslag van algen en korstmossen. Ter verwijdering 
en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, tuinmeubelen, 
grafzerken, enz. Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing. Niet 
afspoelen. Niet op planten spuiten of gieten. Veilig in gebruik en onschadelijk; dus 
niet nodig om direct na gebruik te gaan afspoelen omdat het product geen secondaire 
bijwerkingen, noch gevaarlijke dampen veroorzaakt. Het is dus een veilig alternatief 
voor agressieve zuren. Om deze reden mag de behandeling worden aangevat juist 
voor men begint te planten.
TOELATINGSNUMMER  FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE 
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU : 3308B

CONDITIONERING :
1L - 5L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L2 à 5%
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CONDITIONERING :
5Kg - 10Kg - 20Kg - 25Kg - 210Kg - 1000Kg

BA 6082 VI PLASTI-MIX

LUCHTBELVORMER VOOR MORTEL
Is een sterk geconcentreerde vloeistof met talrijke voordelen, zoals een 
betere verwerking en vorming van microscopische kleine luchtbellen in 
de mortelspecie. Verlaagt de oppervlaktespanning van het toevoegwater, 
versterkt de bevochtiging, met als gevolg tegenwerking van verbrokkeling 
waardoor tijdsbesparing wordt verkregen. Wordt het best toegevoegd 
bij het aanmaakwater; verandert het kleur en aspect van de gebruikte 
materialen niet.

BA 6089 DEMOULD

ONTKISTINGSOLIE
Antikleefmiddel, gebruiksklaar voor een gemakkelijke ontkisting na het 
uitharden van de beton. Beschermt de metalen mallen tegen roest en 
voorkomt doorweking van regenwater. Heeft als doel de hechting tussen 
de beton en de bekisting te verhinderen, het uitzicht van de beton te 
verbeteren en het bekistingsmateriaal te beschermen.

CONDITIONERING :
5L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L



11

BOUW -  OPENBARE WERKEN

BA 6025 HYDROPROTECT S

VOCHTWEREND PRODUCT VOOR GEBOUWEN
Is een impregnatiemiddel gebaseerd op moleculaire (oligomeer) alkyl-
alkoxysiloxaan opgelost in een koolwaterstof mengsel met trage evaporatie. 
De siloxanen bestaan uit organisch silicium onder de vorm van oligomeren 
die vatbaar zijn om verder te polymeriseren met de te behandelen 
ondergrond. Ze hebben het voordeel t.o.v. silanen (monomeren) door zich 
te onderscheiden met een lagere vluchtigheid met behoud van de zeer lage 
moleculaire dimensies. Tijdens het gebruik worden de siliconenharsen door 
het aanwezige solvent getransporteerd in de poriën en capillairen van het 
materiaal.

CONDITIONERING :
1L - 2L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

BA 6126 DRYBLACK

VOCHTWERENDE ZWARTE MASSA
Vochtwerende zwarte massa voor bepleistering en mortel. Mengt zich 
gemakkelijk met het aanmaakwater; geeft een mooie homogene tint en een 
goede stevigheid aan de mortel. DRYBLACK is zwart en kleurt de bezetting 
in de massa zodat de behandeling duidelijk zichtbaar is. Het product 
plastificeert, vergemakkelijkt en versnelt het aanbrengen van de specie. 
Kan geverfd worden met de meeste verfsoorten of bedekt worden met een 
dikke plastic bekleding voor gebruik in de bouw. 

CONDITIONNEMENT :
5Kg - 20Kg

SP 8050 RUST CONVERTOR

ROESTOMVORMER
Duidelijk actiever dan componenten op basis van fosforzuur door de 
drievoudige werking : Penetratie doorheen de lagen roest. Reactie en 
transformatie van roest. Stabilisatie en verbinding tussen de verschillende 
lagen. De klassieke roestomvormers werken enkel op de bovenste lagen 
van de oppervlakte, aar ze enkel bestemd zijn om roest om te vormen 
die bovenop de oppervlakte ligt en ze niet kunnen doordringen in dikke 
roestlagen. Organische roeststabilisatoren met hoge bevochtigingskracht 
werken in de diepte door “chelatie”. Het zijn producten die het metaal 
voorbereiden voor het schilderen.

CONDITIONERING :
5

BA 6091 PLASTI- FLUID

PLASTIFICEERDER VOOR CEMENT EN BETON
Plastificerend en waterreducerend. Verbetert de handelbaarheid. Het 
behandelde beton is compacter. Betere homogeniteit tussen de pasta en 
de korrels. Vermindert de krimpscheuren. Wordt gebruikt bij het maken 
van cement en beton, smeersel voor gevels, funderingen, het voegen en 
chapes. Neutraal product.

CONDITIONERING :
10L - 60L - 210L - 1000L
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BA 6325 OLÉOFUGEANT

OLIE, VET EN VUILAFSTOTEND IMPREGNEERMIDDEL
Il oléofuge contre la pénétration des huiles, graisses et des salissures. 
Hydrofuge: contre les infiltrations d’eau et supprime les effets nefastes du 
gel et l’humidité (fissures, érosion, cassures des supports). Anti-adhérent: 
il protège les sols poreux des rues piétonnes, des trottoirs, etc. Résiste 
aux agressions chimiques: apporte une résistance aux pluies acides et à 
l’encrassement causé par la pollution atmosphérique. Evite aux souillures 
grasses de se fixer aux matériaux, les chewing-gums s’éliminent facilement. 
Empêche la formation des moisissures et salpêtre. Résiste aux U.V. Convient 
pour la protection d’une majeure partie des graffitis.

CONDITIONERING :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210 - 1000

PH 0,1

1 à 10%

AC4010 DEGRAISSANT

ONTVETTER AFBIJTER VOOR BETON
Sterk zuur reinigingsproduct « 2 en 1» : ontvet en bijt beton af in één 
handeling. Elimineert alle vetvlekken, oliën; wordt gebruikt als voorbereiding 
voor het schilderen. Voor het verwijderen van cementsluier, kalk, sporen 
van atmosferische vervuiling op voertuigen, motoren, glas en kunststof. De 
zure bestanddelen worden niet gehinderd door te dringen in de vervuiling 
ondanks een eventuele “grens” van vetafzetting, dit in tegenstelling tot de 
klassieke zure afbijtmiddelen. Penetreert vlot de vettige sedimentatie voor 
optimale beitsing.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L- 30L - 60L - 210L

AC 4015 DECAPANT BETON

INDUSTRIELE AFBIJTER VOOR BETON 
Ontvet en bijt beton af in één handeling : betonnen vloer, cement 
vloer, bakstenen, dakbedekking, enz. Ook voor tegelvloeren, sanitair, 
WC, spoeltafels, zwembaden, enz. Lichte metalen ( aluminium, 
inoc, koper, enz.) en ijzer. Ontvet en verwijdert cementsluier, kalk, 
sporen van atmosferische vervuiling op voertuigen, motoren, 
schilderwerk, glas, kunststof, enz. Een actieve formule met corrosie 
inhibitie om aantasting van gevoelige oppervlakken te beperken ( 
metalen, glas, kunststoffen, verf).

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60 - 210 - 1000

BA 6125 HYDROPROTECT A

VOCHTWEREND PRODUCT OP WATERBASIS
Voorkomt het binnendringen van regenwater insijpelen in bouwmaterialen.
Werk door het blokkeren van het fenomeen capillariteit. Vormt geen film, 
is onzichtbaar. Niet ontvlambaar. Beschermt het metselwerk van de bouw. 
Beschermt tegen schade veroorzaakt door waterinfiltratie en bijgevolg ook 
tegen vorst, vochtigheid, mos en schimmels als gevolg van regen, slecht 
weer, condensatie, lekkende dakgoot, enz.

CONDITIONERING :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210 - 1000

PH 7,5
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AC 4080 DÉCAPANT

KRACHTIGE STRIPPER VOOR ALU EN INOX
Specifiek product voor het verwijderen van koolafzettingen en oxidaties 
op roestvrij martensitisch en austenitisch staal. Wordt ook gebruikt bij 
aluminium met zeer hardnekkige geoxideerde vlekken. Vormt een goede 
bescherming tegen corrosie. Snelle behandeling, passiveert het oppervlak. 
Excellent aspect. Reduceert het verlies van metaal tot een minimum. 
Zonder aanwezigheid van fluorwaterstofzuur voor een veiliger gebruik.

CONDITIONERING :
1L - 5L

PH 0,1

2 à 10%

AC 4090 WALL RENOVATOR

STERKE ZURE GEVELREINIGER
Een geconcentreerde zure gevelreiniger die snel en efficiënt de 
verontreiniging van de poreuze en minerale oppervlakken oplost. Het is 
raadzaam voor het gebruik het product te testen op een onopvallende 
plaats. Pas het product toe met behulp van een spray onder lage druk, op 
een droog oppervlak. Goed laten inwerken op sterk vervuilde plaatsen. 
Na 15 tot maximum 30 minuten grondig naspoelen met zuiver water ( 
hoge druk) Het product niet laten opdrogen.

CONDITIONERING :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210 - 1000

PH 0,1

5 à 10%

AC 4110 DÉCAPANT

EXTRA STERKE BETON STRIPPER
Snelle en zeer krachtige actie. Gebruik in extreme gevallen, daar waar 
zoutzuur onvoldoende snel werkt of ontoereikend is. Bevat een corrosie 
inhibitor voor gebruik op metalen. Niet ontvlambaar. Bevat additieven 
om de bevochtiging te verbeteren  en het vuil te verwijderen. Zonder 
fluorwaterstofzuur.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 25L - 30L - 60L 

PH 0,1

1 à 10%

AC 4410 DÉCAPANT RTU

EXTRA STERKE BETON STRIPPER KLAAR VOOR GEBRUIK
Snelle en zeer krachtige actie. Gebruik in extreme gevallen, daar waar 
zoutzuur onvoldoende snel werkt of ontoereikend is. Bevat een corrosie 
inhibitor voor gebruik op metalen. Niet ontvlambaar. Bevat additieven 
om de bevochtiging te verbeteren  en het vuil te verwijderen. Zonder 
fluorwaterstofzuur.

CONDITIONERING :

1L - 5L - 25L - 30L
PH 1
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AC 4440 DÉCAPANT

INDUSTRIELE STRIPPER REINIGER
Verwijdert kalkaanslag en wijnsteen. Inzetbaar op alle oppervlakken van 
metaal, tegels, kunststof, enz. Actieve formule met corrosie inhibitie. 
Snelle werking door bevochtigende en oppervlaktespanning verlagende 
eigenschappen. Reinigen van vloeren voor het verven. Reinigen van tegels,
toiletten, zwembaden en ontroesten van metalen. Sterker dan een 
detergent, maar minder agressief dan een stripper. 

CONDITIONERING :
1L - 2L - 5L - 10L - 25L

PH 1,5

AC 4475 DÉTARTRANT

FOSFATEERT – ONTROEST - KLAAR VOOR GEBRUIK
Fosfateert oppervlakken en verhindert roestvorming onder de verflaag. 
Vormt geen corrosieve dampen en kan dus ingezet worden als stripper 
op betonnen vloeren in lokalen waar materialen aanwezig zijn en dat in 
tegenstelling tot strippers op basis van zoutzuur bijvoorbeeld. Niet corrosief
voor oppervlakken. Verwijdert moeiteloos sporen van vetten op 
oppervlakken. Penetreert in alle barstjes en scheurtjes dankzij een hoog 
bevochtigend vermogen. Verwijdert roest. Niet ontvlambaar. Niet toxisch.

CONDITIONERING :
1L - 2L - 5L - 10L - 25L

PH 1,5

AC 7110 PRO-CALCIM

KRACHTIGE ZURE REINIGER
Zure reiniger voor het verwijderen van betonresten en zware kalkaanslag.
Ultra snelle en doeltreffende werking. Voor uitzonderlijke vervuilingen 
waar eenvoudige zuurreinigers of zoutzuur onvoldoende werken en waar 
snelle actie vereist is. Bevat corrosie inhibitoren die voorkomen dat de 
gereinigde oppervlakken niet snel roesten. Geen inwerking op rubbers, 
dichtingen, kunststoffen, enz. Niet brandbaar. Zonder fluorwaterstofzuur.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 1000L

PH 0,1

2 à 10%

AC 4910 CEMSTRIP

CEMENTSRIPPER- ONTROESTER
Zure reiniger voor het verwijderen van betonresten en kalkaanslag. Ultra 
snelle en doeltreffende werking. Voor uitzonderlijke vervuilingen waar 
eenvoudige zuurreinigers of zoutzuur onvoldoende werken en waar 
snelle actie vereist is. Bevat corrosie inhibitoren die voorkomen dat de 
gereinigde oppervlakken niet snel roesten. Geen inwerking op rubbers, 
dichtingen en kunststoffen. Niet brandbaar. Dringt door in de diepte 
dankzij bevochtigingsagentia.

CONDITIONERING :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210 - 1000
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HY 1020 SANI BLUE

CHEMISCHE BEHANDELING VOOR TOILETTEN
Sterk geconcentreerd chemisch product. Specifiek behandelingsadditief om 
een normale werking van chemische toiletten te vrijwaren. Desinfecteert 
en neutraliseert de onaangename geuren. Behoudt een evenwichtige 
bacteriologische werking. Economisch in gebruik. Verspreidt een 
aangename geur.

CONDITIONERING :
1L - 25L - 30L

AC 7780 NETT. ACIDE INDUSTRIEL

INDUSTRIELE ZURE REINIGER
Zure reiniger op basis van fosforzuur. Verwijdert snel kalkaanslag, 
cementsluier en roest op alle oppervlakken. Heeft aan de behandelde 
oppervlakken zijn oorspronkelijke glans terug.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 1000L

PH 0,1

5 à 10%
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AC 4021 ONTKALKENDE SANITAIRE GEL

DETARTRANT SANITAIRE GEL
Reinigende en ontkalkende gel voor sanitaire voorzieningen zoals 
gootstenen, WC- potten, urinoirs en badkuipen. Verwijdert snel kalk en 
urinesteen op alle oppervlakken. Geeft behandelde oppervlakken hun 
oorspronkelijke glans terug. Veilig voor de meeste oppervlakken. Kan 
worden gebruikt op horizontale en verticale oppervlakken.

CONDITIONERING :
750ML - 1L - 5L

PH 1,5

PH 0,1

AC 4022 D- SCALE

ONTKALKER VOOR MACHINES
Voorkomt de vorming van ketelsteen. Verwijdering van kalk in watercircuits, 
leidingen, wisselaars, reservoirs, stoomketels, reinigingsmaterialen onder 
druk, enz.

CONDITIONERING :
1L

AC 4013  WC GEL

ONTKALKENDE SANITAIRE GEL
Ontkalkende reinigingsgel voor WC potten, urinoirs en sanitair in 
dagelijks gebruik. Bevat een organisch zuur. Zonder gevaar voor 
septische putten.

CONDITIONERING :
750ML - 1L

PH 1

2 à 10%

AC 4020 SANITARY GEL

DAGELIJKSE GEL ONTKALKER
Reinigende en ontkalkende gel voor sanitair zoals gootstenen, 
WC- potten, urinoirs en badkuipen. Verwijdert snel urinesteen en 
kalkaanslag op alle oppervlakken. Geeft 
behandelde oppervlakken hun oorspronkelijke glans terug. Kan 
worden gebruikt op horizontale en verticale oppervlakken.

CONDITIONERING :
750ML - 1L

PH 1,5
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AC 4050 DRAIN OPENER

KRACHTIGE ONTSTOPPER
Bestaat voor 100% uit actieve zuren en is de meest krachtige ontstopper 
op de markt. Is beter dan de klassieke alkalische producten, zelfs in 
poeder- of parelvorm. Er volgt een onmiddellijke krachtige ontstopping van 
afvoerleidingen, buizen, gootstenen, sifons, bad, wc, douches, vetvangput 
met korst, enz. zonder te demonteren (economisch).

CONDITIONERING :
1L

PH 0,1

AC 4030 DETERGENT ACIDE

ZURE DIEPTEREINIGER GECONCENTREERD
Reiniger en ontvetter die vervuilingen van olie, vet, stof,  enz. 
emulsioneert. Voor dagelijks huishoudelijk of sanitair gebruik op vloeren, 
muren, tafels, meubels. Werkt ontkalkend- reducerend: verwijdert lichte 
kalkaanslag; reduceert en reinigt inox, koper, aluminium, enz. Is gelijk 
een zure dieptereiniger die hygiënisch reinigt. Economisch en veilig in 
gebruik, zonder sterke zuren. Geen aantasting van metalen. Passiverend.

CONDITIONERING :
1 - 2 - 5 - 10 - 25 - 30 - 210

PH 1,8

AC 4420 URIN OXY CLEAN

URINESTEEN REINIGER
Wordt gebruikt om urinesteen en kalksteen te verwijderen. Ook uiterst
efficiënt als ontstopper. Een regelmatig gebruik voorkomt of vermindert
aanzienlijk slechte en onaangename geuren.

CONDITIONERING :
1L

PH 0,9
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CONDITIONERING :
12 - 24 - 48

AE 5060 MOUSSE POLYURETHANE

POLYURETHAANSCHUIM
Mono component polyurethaanschuim met drijfgas zonder HCFK’s. Bestemd 
voor isoleren, lijmen, completeren en dichten. De polymerisatie van het 
schuim wordt verkregen door vocht. De spuitbus heeft een plastieken 
veiligheidsklep die vochtindringing voorkomt en bewaring in verticale en 
horizontale positie toelaat. Er is geen verharding mogelijk achter de klep. 
Door de versterkte sluitveer kan de spuitbus opnieuw afgesloten worden en 
meerdere keren gebruikt worden.

AC 4031 D- SCALE 

ONTKALKER MET KLEURCODERING
Werkt zeer snel en effectief in op de vorming van kalk, slib en algen die 
buizen, leidingen en pijpen van verwarmings- en koelsystemen kunnen 
verstoppen. Is veilig voor ijzer, koper, aluminium uitgezonderd zink. Is 
een goede vervanger voor zoutzuur. Gemakkelijk te gebruiken door de 
kleurcodering. Economisch in gebruik.

CONDITIONERING :
 1L - 5l

PH 0,1

2 à 10%

AC 4040 SADECAP

ZURE REINIGER
Verwijdert kalkaanslag en wijnsteen. Inzetbaar op alle oppervlakken van 
metaal, tegels, kunststof, enz. Actieve formule met corrosie inhibitie. 
Snelle werking door bevochtigende en oppervlaktespanning verlagende 
eigenschappen. Reinigen van vloeren voor het verven. Reinigen van tegels,
toiletten, zwembaden en ontroesten van metalen. Sterker dan een 
detergent, maar minder agressief dan een stripper. Meer dan 90% 
biologisch afbreekbaar.

CONDITIONERING :
1L - 2 - 5L - 20L - 25L - 30L

PH 0,1

2 à 10%

AC 4075 PHOSPHATANT

FOSFATATIE - ONTROESTEN
Fosfateert oppervlakken en verhindert roestvorming onder de verflaag. 
Vormt geen corrosieve dampen en kan dus ingezet worden als stripper 
op betonnen vloeren in lokalen waar materialen aanwezig zijn en dat in 
tegenstelling tot strippers op basis van zoutzuur bijvoorbeeld. Niet corrosief
voor oppervlakken. Verwijdert moeiteloos sporen van vetten op 
oppervlakken. Penetreert in alle barstjes en scheurtjes dankzij een hoog 
bevochtigend vermogen. Verwijdert roest.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 30L - 60L - 210L

PH 0,1

2 à 5%
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AC 4130 DETERGENT

ZURE DIEPTEREINIGER KLAAR VOOR GEBRUIK
Reiniger en ontvetter die vervuilingen van olie, vet, stof,  enz. emulsioneert.
Voor dagelijks huishoudelijk of sanitair gebruik op vloeren, muren, tafels,
meubels. Werkt ontkalkend- reducerend: verwijdert lichte kalkaanslag; 
reduceert en reinigt inox, koper, aluminium, enz. Is gelijk een zure 
dieptereiniger die hygiënisch reinigt. Economisch en veilig in gebruik, 
zonder sterke zuren.

CONDITIONERING :
1 - 2 - 5 - 10 - 25 - 30 - 210

PH 0,1

AC 4710 PHOSPHATANT

FOSFATATIE - ONTROESTEN
Fosfateert oppervlakken en verhindert roestvorming onder de verflaag. 
Verwijdert cement, ontroest, ontvet en fosfateert in één handeling. 
Penetreert in alle barstjes en scheurtjes dankzij een hoog bevochtigend  
vermogen. Verwijdert roest. Niet brandbaar. Niet toxisch.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 25L - 30L

PH 0,9

2 à 10%

AC 4129 CEMOX

CEMENTSLUIER VERWIJDERAAR
Krachtig geconcentreerde reiniger voor het verwijderen van cementsluier, 
roestaanslag en specieresten. Verwijdert eveneens kalk, ketelsteen en 
algen. Het product wordt verdund met water. Bevat speciale additieven
waardoor de agressieve werking op metalen veel minder is dan met 
conventionele zuren. Behandelde oppervlakken zijn perfect vernieuwd. 
Gebruik zonder gevaar, snel en economisch.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 30L - 60L - 210L

PH 1

2 à 10%

BA 6017 METAL POLISH

METAALREINIGER Non agressif - sans acide - ph neutre.
Redonne un éclat plus brillant encore que l’aspect neuf par son haut pouvoir 
désoxydant polissant «façon miroir». Il gomme les rayures/eraflures/
griffures sur toutes peintures de toutes couleurs qu’elles soient vernies, 
métallisées,... Il enlève les saletées, marques de doigts et autres pellicules. 
Il laisse sur les surfaces un poli protecteur anti-salissure / anti-goutte. 

CONDITIONERING :
500ML - 1L
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CONDITIONERING :
12 - 24 - 48

CONDITIONERING :
12 - 24 - 48

AE 5094 GALVANISE B

GLANZENDE KOUDGALVANISATIE BEKLEDING
Galvaniserende verf met een glanzend aspect. Mengsel van antiroestverf 
gebaseerd op zinklamellen, zinkpoeder en aluminiumpoeder. De verf bevat 
90% zink gebaseerd op droge stoffen.  Zeer goede houdbaarheid in een 
zoutachtige omgeving: 400 uren aan temperaturen tussen + 100°C en 
150°C. Temperatuur bestendigheid: + 500°C in piektemperatuur en + 400 
°C in continu. Duurzame elektrochemische bescherming; laat solderen 
toe. Kan gebruikt worden als bescherming binnen en buiten op ijzer, staal, 
gegalvaniseerde bakken, deurlijsten, daken, boeien, rails, vangrails, enz.
Niet ontvlambaar drijfgas.

AE 5093 ALUMINPAINT

ALUMINIUMVERF HOGE TEMPERATUREN
Droogt bij omgevingstemperatuur, kleeft niet. Goede weerstand tegen 
warmteschommelingen. Toepassing bij temperaturen tot 650°C in piek 
en 500°C in continu. Resistente antiroest bekleding. Geeft een langdurige 
bescherming. Opmerkelijke resistentie tegen veroudering.

AE 5094 GALVANISE M

MATTE KOUDGALVANISATIE BEKLEDING
Zinkverf met een mat aspect. Mengsel van anti-roestverf van zinklamellen
en zinkpoeder. Het product bevat 93% zink op basis van droge stoffen. Zeer 
goede houdbaarheid in zoutachtige omgeving. Zeer goed bestemd tegen
corrosie en chemische omstandigheden. Duurzame elektrochemische 
bescherming, laat solderen toe. Ideaal als voorbereiding voor het 
schilderen. Kan gebruikt worden als bescherming binnen en buiten op ijzer, 
staal, gegalvaniseerde bakken, deurlijsten, daken, boeien, rails, vangrails, 
enz.

CONDITIONERING :
12 - 24 - 48
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AE 5095 MARKOROAD

MARKERINGSVERF
Dispersie van mineralen en organische pigmenten in een oplossing op 
basis van acryl copolymeren en oplosmiddelen. Zonder gechloreerde 
oplosmiddelen. Ontvlambaar mengsel; onbrandbaar drijfgas. Markeringsverf 
voor het trekken van lijnen, pijlen, afbakeningen, verkeersignalisatie binnen 
en buiten. Toepasbaar op alle soorten verhardingen, beton en andere 
bevloeringen. Beschikbaar in meerdere kleuren:

AE5095/B : wit, AE5095/V : groen, AE5095/BL : blauw

CONDITIONERING :
12 - 24 - 48

SO 3033 DILUANT

UNIVERSELE VERDUNNER VOOR VERF/VERNIS
Zeer goed oplosmiddel voor vernis en harsen op basis van glycerine, acryl,
vinyl en PU. Hij lost eveneens vetten, smeeroliën en teer op. 

CONDITIONERING :
1 - 5 - 10 - 25 - 60 - 210 - 1000

SO 3133 NETT. PEINTURE

UNIVERSELE VERF REINIGER
Zeer goed oplosmiddel voor vernis en harsen op basis van glycerine, acryl,
vinyl en PU. Hij lost eveneens vetten, smeeroliën en teer op. 

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60 - 210 - 1000

AE 5095 MARKOROAD

MARKERINGSVERF
Dispersie van mineralen en organische pigmenten in een oplossing op 
basis van acryl copolymeren en oplosmiddelen. Zonder gechloreerde 
oplosmiddelen. Ontvlambaar mengsel; onbrandbaar drijfgas. Markeringsverf 
voor het trekken van lijnen, pijlen, afbakeningen, verkeersignalisatie binnen 
en buiten. Toepasbaar op alle soorten verhardingen, beton en andere 
bevloeringen. Beschikbaar in meerdere kleuren:

AE5095/R : rood, AE5095/J : geel, AE5095/N : zwart

CONDITIONERING :
12 - 24 - 48
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BA 6050 ANTIRUST

ANTIROEST VERF
Antiroest verf die als grondlaag en afwerkingslaag kan gebruikt worden. 
Heeft een sterke hechting die zinkfosfaat bevat en een zeer snelle droging. 
Kan rechtstreeks op elke metalen ondergond worden aangebracht, 
dringt door de roest heen  en vertraagt de roestvorming. Een minimale 
temperatuur van 5°C is nodig voor een goede droging.

CONDITIONERING :
1Kg - 5Kg

BA 6062 EPOXYFLOOR

BA 6063 ACRYLIQUE MUR/PLAFOND

EPOXY VERF 

Twee componenten epoxy verf zonder oplosmiddelen voor industriële 
toepassingen; geschikt voor binnen en buiten. Kan toegepast worden 
als onverslijtbare bedekking en als beschermlaag op vloeren en muren, 
zowel in beton als in metaal. Beschikbaar in basiskleuren rood of grijs en 
alle RAL kleuren op bestelling. Kan slipvrij gemaakt worden door antislip 
granulaat toe te voegen aan de epoxy verf.

ACRYL MUUR EN PLAFOND VERF 
Interieur verf met uitstekende rendement; één enkele laag op nieuwe of 
bestaande ondergronden volstaat. Is geurloos, afwasbaar en heeft extreem 
dekkingsvermogen.

CONDITIONERING :
1Kg - 2.5Kg - 5Kg - 10Kg - 20Kg

CONDITIONERING :
1Kg - 5Kg

BA 6064 P. PRIMAIRE 

SNELDROGENDE AFWERKINGS PRIMER
Monocomponent sneldrogende primer op basis van alkyd en zinkfosfaat. 
Geeft gesatineerd aspect. Beschikbaar in RAL kleuren.

CONDITIONERING :
7Kg - 14Kg
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BA 6068 RESINFLOOR

REPARATIEMORTEL MET SYNTHETISCHE HARSEN
Mortel op basis van epoxyharsen voor het herstellen van beton. Veroorzaakt 
geen krimpscheuren na droging. Wordt enorm hard en behoudt grote 
buigzaamheid. Krijgt cement grijze kleur na droging. Bevat geen 
oplosmiddelen. Kan overschilderd worden.

CONDITIONERING :
10 Kg

BA 6072 P. EPOXY 

EPOXYVERF MET EXTREME WEERSTAND
Epoxy + silica maakt vloerverf uitzonderlijke sterk.  Maakt stofdicht, 
waterdicht  en versterkt de vloer. Is een uitstekede poriënvuller. Het glad 
oppervlak is makkelijk te onderhouden en goed afwasbaar. Kan antislip 
gemaakt worden door toevoeging van fijn zand.

CONDITIONERING :
Kit de 7Kg

BA 6087 BITUMREPAIR

KOUD BITUMEN HERSTELLINGSPRODUCT
Herstellingsproduct op basis van koud bitumen toe te passen op asfalt 
en beton. Om barsten, gaten, naden, kuilen en kleine beschadigingen 
onmiddellijk te herstellen op de wegen, trottoirs, parkeerplaatsen, 
straatstenen, enz. Kan na de toepassing onmiddellijk belopen worden. Hoeft 
voor gebruik niet gemengd of verwarmd te worden. Kan bij regenweer 
toegepast worden. Kan lang gestockeerd worden; beschikbaar in rood en 
zwart.

CONDITIONERING :
20Kg

BA 6088 P. ROUTIÈRE

WEGEN MARKERINGSVERF
Type A2 verf op basis van pure acrylhars. Duurzame witheid en flexibiliteit. 
Mat en ruw: antislip. Goede hardheid en elasticiteit. Uitstekende hechting. 
Uitstekende weerstand tegen slijtage. Wegenverf voor beton en asfalt. 
Een licht weerkaatsende verf voor zichtbaarheid ‘s nachts. Signalisatie 
van axiale banden, zijvlakbanden, voetpaden, stoplijnen, pijlen, lijnen op 
parkeerplaatsen, enz.

CONDITIONERING :
7Kg - 25Kg
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CONDITIONERING :
CARTON DE 12 OU 24

BA 6097 JOINT SILICONE

MULTIFUNCTIONELE SILICONE VOEGKIT
Blijft flexibel. Verwerkingstemperatuur tussen – 55°C en + 280°C. Voor 
het waterdicht maken, lijmen, isolatie, afdichting, demping, voor het 
elimineren van gerinkel of geluiden. 

BA 6070 QUICK MORTAR 

SNELDROGENDE WATERDICHTENDE MORTEL
Gebruiksklare sneldrogende mortel gebaseerd op hydraulische bindmiddelen 
die na de droging één geheel worden met het behandelde oppervlak. Stopt 
waterinsijpeling onder hoge druk en alle waterlekken. Hecht op de meeste 
materialen. Hard snel uit. Bestand tegen corrosie. 

CONDITIONERING :
10 Kg

BA 6069 DRY MORTAR

MORTEL MET SNELLE HECHTING
Kant en klaar grijs poeder, zonder chloor, zonder stoffen die corrosie 
bevorderen. Veroorzaakt geen uitbloeiingen. Geschikt voor binnen- en 
buitentoepassingen. Uitstekende aanhechting en water dichtend. Handig 
voor dringende werken, tijdelijke of permanente afdichting, assemblages, 
elektrische en sanitaire installaties. Diverse herstellingen aan bruggen, 
balkons, balustrades, trappen, enz. Verankeringen en fixatie van hekken, 
palen, poorten, afsluitingen, enz. Meerdere toepassingen in de prefa- bouw.

CONDITIONERING :
Seaux de 15Kg
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BA 6060 MS POLYMER HYBRIDE

MULTIFUNCTIONELE LIJMKIT
Multifunctionele één component-kit op basis van een polymeer hybride met 
zeer hoge mechanische prestaties, bestemd voor het afdichten van allerlei 
materialen in de bouw. Hecht uitstekend zonder grondverf aan bijna alle in 
de bouw voorkomende materialen zoals beton, baksteen, steen, marmer, 
aardewerk, aluminium, epoxy coating, polyester, staal, hout, gelakt 
aluminium en PVC. Bevat geen siliconen, noch oplosmiddelen. Zonder geur, 
mag in vochtige omgeving gebruikt worden.
BA 6060 : doorzichtig, BA 6160 : wit, BA 6260 : grijs

CONDITIONERING :
CARTON DE 12 OU 24

BA 6360 MS POLYMER HYBRIDE

MULTIFUNCTIONELE LIJMKIT
Multifunctionele één component-kit op basis van een polymeer hybride 
met zeer hoge mechanische prestaties, bestemd voor het afdichten van 
allerlei materialen in de bouw. Hecht uitstekend zonder grondverf aan bijna 
alle in de bouw voorkomende materialen zoals beton, baksteen, steen, 
marmer, aardewerk, aluminium, epoxy coating, polyester, staal, hout, gelakt 
aluminium en PVC. Bevat geen siliconen, noch oplosmiddelen. Zonder geur, 
mag in vochtige omgeving gebruikt worden.
BA 6060 : zwart, BA 6460 : beige, BA 6560 : bruin

CONDITIONERING :
CARTON DE 12 OU 24

BA 6170 MS POLYMER

MONTAGE LIJM
Een hoogwaardige, snel uithardend, elastische één component polymeerlijm. 
Hij polymeriseert door reactie met de vochtigheid. Hecht uitstekend op 
hout, beton, baksteen, natuursteen, glas, email, metalen, geschilderde 
oppervlakken, enz. Is overschilderbaar.

CONDITIONERING :
CARTON DE 12 OU 24

SP 8021 CYANO GLUE

CYANO ACRYLAAT LIJM
Vloeibare mono componenten lijm op basis van gemodifieerd ethyl 
cyano acrylaat. Onmiddellijke hechting ( 2 à 3 seconden). Kleurloos. 
Zeer sterke hechting bestand tegen vocht. Lijmen van alle glazen 
en porseleinen materialen. Lijmen van rubberen dichtingsprofielen 
in chassis. Assemblage van glazen constructies. Lijmen van glas op 
metaal. Fixatie van elektronische elementen. Lijmen van accessoires in 
de automobielindustrie. Assemblage van PVC buizen, verstek lijmen. Het 
lijmen van moeilijke materialen zoals EPDM, draaidichtingen.

CONDITIONERING :
Carton de 12 cartouches
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SP 8040 BREAK ICE GRANULES

DOOI KORRELS MET 4 FUNCTIES
1)Preventie en verwijdering van sneeuw en ijzel. In tegenstelling tot zout 
efficiënt tot – 51°C en bij gelijk welke vochtigheidsgraad. Weinig product 
volstaat. Snelle werking door exothermische reactie.
2)Preventie en verwijdering van vocht : met het oog op het verwijderen 
van roest op metaal, condensatie, vochtvlekken, loskomen van geverfde 
oppervlakken en papier, slechte geur, schimmels, saltpeter, enz.
3)Antivries bevriezers-ballasten. Voorkomt het bevriezen van 
waterreservoirs buiten.
4) Antistof

CONDITIONERING :
20 - 25 - 33

SP 8041 BREAK ICE LIQUID

VLOEIBARE VERWIJDERAAR VAN SNEEUW/IJZEL     
1)Preventie en verwijdering van sneeuw en ijzel. In tegenstelling tot zout 
efficiënt tot – 51°C en bij gelijk welke vochtigheidsgraad. Weinig product 
volstaat. Snelle werking door exothermische reactie. Laat geen residu of 
witte vlekken na. Gaat veel sneller dan met een schop.
2)Antivries- bevriezers -ballasten. Voorkomt het bevriezen van 
waterreservoirs buiten. Laat toe water te koelen tot – 51°C.
3)Anti-stof

CONDITIONERING :
5 - 25 - 35 - 210

SP 8140 DENEIGEANT

ONTDOOIINGSMIDDEL VOOR SNEEUW/IJS
Is een product dat sneeuw doet smelten op basis van kalium acetaat en 
mierenzuur zout. Het product is een milieuvriendelijk, ecologisch en 
biologisch afbreekbaar. Vervangt de verontreinigende stoffen zoals ureum 
en glycol. Een ultra snelle actie dankzij de exotherme reactie, het verkeer
kan binnen zeer korte tijd hervatten. Is efficiënt van 0 tot – 22°C. 
Doseringen zijn afhankelijk van de toestand van het ijs, atmosferische 
omstandigheden, enz. Opslag in overdekte opslagruimte is aangewezen.

CONDITIONERING :
20 - 25 - 33
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SP 8052 RUBAN TAPE

REPARATIE  AMALGAAN TAPE
Herstellen van beschadigde kabelbuizen. Samensmelten van synthetische
kabels tot 46 KV. Isolatie en waterdicht maken van elektrische componenten.
Bescherming tegen roest op b.v. metalen buizen. Wordt ook gebruikt samen
met PVC kleefbanden voor het waterdicht maken van tussenstukken van PE
trekbuizen in de lucht alsook in de grond. Goede elektrische en fysische
eigenschappen die een lange levensduur garanderen. Zeer soepel. Smelt
zeer snel samen in een homogene massa zonder holtes.

SP 8044 GASOIL ANTIFREEZE

ANTIVRIES VOOR MAZOUT - DIESEL
Nieuwe formule die de kristallisatie van paraffine in diesel, mazout en lichte 
brandstof tijdens de winter voorkomt. Bevat additieven met een zeer grote 
verscheidenheid die de verstoppingen van filters en leidingen vermijden. 
Aanbevolen dosering: 1 liter per 1000 liter motorbrandstof.

CONDITIONERING :
1 - 5 - 30 - 60 - 210

SP 8038 CALSEL

DOOI KORRELS MET SNELLE WERKING
Korrels voor het veilig verwijderen van ijzel en sneeuw. In tegenstelling tot 
zout blijft hij efficiënt tot – 38°C ( zout tot – 5°C bij lage vochtigheidsgraad). 
Ultra snelle werking dankzij de exothermische reactie. Economisch in 
gebruik: weinig product volstaat. Laat geen residu van witte vlekken 
na, ook niet nadat schoeisel het oppervlak heeft betreden. Verlaagt de 
kosten van onderhoud en mankracht. Vermijdt ongelukken, uitglijden, 
vallen, enz.

CONDITIONERING :
20 - 25 - 33

SP 8344 COLMIN 20

ANTI-CORROSIE ANTIVRIES
Is een uitstekend anti-corrosie antivries middel: voor verwarmingsinstallaties 
en koeling. Voor zonne-energie en warmte pompinstallaties. Bevat 
corrosie inhibitoren. Een warmtegeleidende vloeistof zonder nitriet.

CONDITIONERING :
25 



28

BOUW -  OPENBARE WERKEN

HY 1030 BIO ODOR DIGESTER

BIO ONTGEURDER- ONTVETTER
Behandeling van leidingen en sifons. Diepgaande reiniging met sterke 
blijvende ontgeuring. Ontgeurt en lost vet- en slijksporen op. Niet polluerend, 
bevat geen chloorbenzeen. Voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. 
Verbetert de afvloeiing. Voorkomt de groei van micro-organismen. Snelle 
dispersie van natuurlijke en dierlijke vetten. Verwijdert onaangename 
geuren en laat een aangenaam parfum na. Is zeer geconcentreerd en kan 
sterk verdund worden zonder zijn efficiëntie te verliezen. Wordt manueel 
of in machines gebruikt. Bevat geen agressieve, zure of alkalische stoffen, 
noch koolwaterstoffen op petroleum basis. 

CONDITIONERING :
500ML - 1L - 2L - 5L - 20L - 25L - 210L - 1000L

2 à 8%

SP 8912 DESODOR 20

GEURNEUTRALISATOR 
Sterk geconcentreerde geur neutralisator. De formule bestaat uit een 
selectie grondstoffen die de slechte geurmoleculen absorberen en niet 
alleen het probleem maskeren door een aangenaam parfum. Is ontwikkeld 
voor het neutraliseren van zwavelhoudende chemische formules zoals 
zwavelzuur en mercaptanen ( THT,THD, enz.). Ook toepasbaar voor 
andere geuren in de chemische en petrochemische industrie.

CONDITIONERING :
5 -  10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210

PH 7,5

SP 8013 NEUTRALISEUR D’ODEUR

GEURNEUTRALISATIEMIDDEL 
Sterk geconcentreerde geur neutralisator. De formule bestaat uit een selectie 
grondstoffen die de slechte geurmoleculen absorberen en niet alleen het 
probleem maskeren door een aangenaam parfum. Is ontwikkeld voor het 
neutraliseren van zwavelhoudende chemische formules zoals zwavelzuur 
en mercaptanen ( THT,THD, enz.). Ook toepasbaar voor andere geuren in 
de chemische en petrochemische industrie. Afhankelijk van de aard van 
de slechte geur, wordt de verdunde formule ofwel verneveld (druppeltjes) 
rondom de slechte geurbron of wel direct op het verontreinigde oppervlak.

CONDITIONERING :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60



29

BOUW -  OPENBARE WERKEN

SP 8036 SUPER WIPES

MULTI WIPES BOX
Is van uitzonderlijke kwaliteit door zijn samenstelling en structuur :
- tot 8 maal sterker dan een stoffen/cellulose doek
- absorbeert vloeistoffen tot 4.5 maal zijn eigen gewicht
- bevat polypropyleen voor het absorberen van olie
- pluist niet en is resistent
- is wasbaar
- meerdere keren herbruikbaar

HY 1077 HAND CLEANER TOWELS 

VOCHTIGE REINIGINGSDOEKJES
Een verdeeldoos met 70 vochtige doekjes uit een zachte en sterke stof, voor 
het reinigen van de handen of voorwerpen en verwijderen van inktvlekken, 
olie, stofdeeltjes, vet, verf, hars, teer en gras. Geformuleerd om allergische 
reacties uit te sluiten.

CONDITIONERING :
6 - 12 - 24

HY 1000 BIO WASTE DIGESTER

ENZYMATISCHE  BEHANDELING VETVANGPUT/ SUPER 
GECONCENTREERD
De behandeling starten na een voorafgaande reiniging om optimaal 
resultaat te bekomen. Wanneer er een gedeeltelijke verstopping is, of een 
reiniging is niet mogelijk of wenselijk, verwijder eerst de prop alvorens 
de afvoerkanalen te behandelen. Men zal de behandeling bij voorkeur 
uitvoeren wanneer er weinig gebruik is van de afvoerkanalen, zodat heet 
water en detergenten van vaatwasmachines de actie van de enzymen niet 
verstoren.

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 60L - 210 - 1000LPH 7,5
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