C A T A L O O G
ONDERHOUD – INDUSTRIE
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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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DE 2028 DÉGRAISSANT
KRACHTIGE ONTVETTER REINIGER
Bevat sterke basen die de vetten verzepen en deze door spoeling
verwijderen. Goede bevochtigende en emulgerende eigenschappen.
Verwijdert zeer hardnekkige, aangekoekte of ingedroogde vervuilingen:
vetten, smeeroliën, roet, enz. Perfect voor het reinigen van vervuilde
oppervlakken door oliën. Is rijk aan complexvormers die ketelsteenafzetting
voorkomen en verleent een hoog dispergeervermogen die het losgekomen
vuil in suspensie houdt en een nieuwe afzetting ervan voorkomt. De
voorbereiding van te schilderen materialen is niet langer nodig.

2 à 8%
PH 13

CONDITIONERING :
1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

DE 2031 DÉGRAISSANT SURP.
KRACHTIGE ONTVETTER REINIGER
Een uiterst krachtige reiniger ontvetter. Formule met een hoog gehalte aan
actieve bestanddelen: zorgt voor een complete en snelle reiniging.Verwijdert
alle soorten vervuiling, statische film inbegrepen. Bijzonder efficiënt op de
chassis, sporen van gasolie en voor het verwijderen van insecten. Deze
ontvetter is uiterst geschikt voor het reinigen en voorbereiden van sterk
vervuilde oppervlakken. Vormt een zacht, zelfreinigend en gemakkelijk
afspoelbaar schuim. Geeft het oppervlak zijn oorspronkelijke staat weer
terug. Goede bevochtigende eigenschappen.Verwijdert zeer hardnekkige,
aangekoekte of vastgeroeste vervuilingen: vetten, smeeroliën, roet, enz.
0,8 à 8%
PH 13

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L 600L - 1000L

DE 2032 DÉGRAISSANT SPÉCIAL
SPECIALE ONTVETTER REINIGER
Bevat sterke basen die de vetten verzepen en deze door spoeling
verwijderen. Goed bevochtigend en emulgerend vermogen. Verwijdert
uiterst hardnekkige, aangekoekte of ingedroogde vervuilingen: vetten,
smeeroliën, roet, enz. Uiterst geschikt voor het reinigen van vervuilde
oppervlakken door oliën. Is rijk aan complexvormers die ketelsteenafzetting
voorkomen en verleent een hoog dispergeervermogen die het losgekomen
vuil in suspensie houdt en een nieuwe afzetting ervan voorkomt. De
voorbereiding van te schilderen materialen is niet langer nodig. Reiniging
van diverse materialen kan manueel of machinaal ( stoom of druk).
1 à 10%
PH 13,5
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CONDITIONERING :
5L - 20L - 30L - 210L - 600L - 1000L

ONDERHOUD – INDUSTRIE
DE 2050 NETT. SOLUBLE
VEILIGE SUPER IN WATER OPLOSBARE REINIGER
De ideale vloeibare ontvetter voor snelle reiniging. Zeer krachtig en
polyvalent; dankzij zijn penetrerende eigenschappen verwijdert hij vetten,
zelfs ingebakken of gekarameliseerd vet. Vervangt in de meeste gevallen
efficiënt de gevaarlijk te gebruiken oplosmiddelen. Is niet brandbaar en laat
toe warme oppervlakken in alle veiligheid te reinigen. 100% oplosbaar in
water, ongeacht de hardheid.

2 à 10%

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

DE 2299 DEGRAISSANT NETT.
ONTVETTER REINIGER

Verwijdert de statische film en vervuilingen bestand tegen klassieke
shampoos op voertuigen, vrachtwagens, dekzeilen, gelakte en andere
afwasbare oppervlakken. Is rijk aan complexvormers waardoor kalkaanslag
vermeden wordt en verleent een hoog dispergeervermogen die het
losgekomen vuil in suspensie houdt en een nieuwe afzetting ervan voorkomt.
Heeft een krachtige en penetrerende werking voor reiniging/ontvetting.
Dankzij zijn actieve penetrerende en bevochtigende eigenschappen reinigt
hij diepgaand, verzeept en verwijdert makkelijk en snel alle vervuilingen.

2 à 8%

PH 13,5

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

DE 2499 DEGRAISSANT NETT.
ONTVETTER REINIGER

Verwijdert de statische film en vervuilingen bestand tegen klassieke
shampoos op voertuigen, vrachtwagens, dekzeilen, gelakte en andere
afwasbare oppervlakken. Het product is niet toxisch en biologisch
afbreekbaar. Is rijk aan complexvormers waardoor kalkaanslag vermeden
wordt en verleent een hoog dispergeervermogen die het losgekomen vuil
in suspensie houdt en een nieuwe afzetting ervan voorkomt. Heeft een
krachtige en penetrerende werking voor reiniging/ontvetting. Dankzij
zijn actieve penetrerende en bevochtigende eigenschappen reinigt hij
diepgaand, verzeept en verwijdert makkelijk en snel alle vervuilingen.
1 à 5%
PH 13,5

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

DE 2450 SUPER ALKALINE PRO
SUPER ONTVETTER PROFESSIONELE FORMULE
Hoog geconcentreerde vloeibare alkalische reiniger voor industriële
toepassingen. Om minerale oliën en vetten en andere vergelijkbare
vervuilingen te verwijderen. Door de spanning te breken wordt de vervuiling
efficiënt losgemaakt en makkelijk afgespoeld. Is een emulsiebreker:
veroorzaakt geen problemen in de olie-afscheider. Is met verschillende
soorten apparatuur inzetbaar. Perfecte biologische afbreekbaarheid.

2 à 8%
PH 12,5

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

5

ONDERHOUD – INDUSTRIE
SO 3046 DEGRAISSANT
SNEL VERDAMPEND OPLOSMIDDEL
Geurloze ontvetter, zonder chloor, zonder aromaten, zonder benzeen,
bij aangepaste verdampingssnelheid. Verwijdert vet, vuil, zelfs
ontoegankelijke vervuiling. Heeft versterkte indringende kracht. Gebruikt
in assemblage, mechanica, onderhoudswerkplaatsen, fijnmechanica,
oppervlakte behandeling, ruimtevaart, bouw en onderhoud van auto’s.
Ontvetten in mechaniek en kunststof industrie. Reiniging van inkt in de
grafische industrie. Reinigen van overtollig lijm of hars. Voorbereiding van
de oppervlakken voor verlijming, voor het schilderen. Rem- en koppeling
reiniger.
CONDITIONERING :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 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 3114 DEGRAISSANT
ONTVETTEND OPLOSMIDDEL

Ontvet alle mechanische onderdelen vervuild met vet of olie, filters,
versnellingsbakken, injectie pompen, koppelingen, motorblokken, veringen,
enz. Reinigt letters, rollen, inktbakken van druk- en offsetmachines.
Reinigt elektrische motoren buiten spanning. Corrodeert geen metaal en
is veilig voor kunststoffen en rubber. Laat een tegen roest en corrosie
beschermende film na. Bevat geen gechloreerde solventen en glycolen.
Aanbevolen voor gebruik in spoeltafel. Eenmaal de onderdelen in de
fontein, wordt de ontvetting geactiveerd met behulp van een borstel totdat
de vervuiling volledig is opgelost.
CONDITIONERING :
1 - 60 - 210
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DE 2035 AUTO LAVEUSE
REINIGER VOOR VLOERSCHROBMACHINES
Geparfumeerde alkalische reiniger/ontvetter voor industriële toepassingen.
Kan in alle takken van de industrie toegepast worden en voornamelijk waar
men hardnekkige vervuilingen of met olie vervuilde oppervlakken aantreft,
zoals bv. Petrochemie, raffinaderijen, transport, offshore, enz. Beïnvloedt
geen olie/waterafscheiders.

0,5 à 5%
PH 11,2

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 120L - 210L 600L - 1000L

DE 2235 FLOORSCRUBBER HEAVY- DUTY
REINIGER VOOR VLOERSCHROBMACHINES

Verwijdert zonder mechanische actie vet, koolwaterstoffen en vooral
diesel. Ontvetter zonder oplosmiddel, biologisch afbreekbaar, niet giftig,
niet corrosief, veilig en anti-vervuiling. Naast zijn bijzondere kwaliteiten,
draagt bij aan het milieu en de veiligheid. Wordt gebruikt in tankstations,
industrie, weg- en zeetransport, met brandstof of olie vervuilde vloeren
(beton, asfalt, geschilderde vloeren, kasseien), pompen, diesel tanks,
werktuigmachines, motoren, enz.

1 à 5%
PH 11,3

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

DE 2335 RUBBER CLEANER
REINIGER VOOR VLOERSCHROBMACHINES
Is een professionele reiniger/ontvetter aanbevolen voor het schrobben van
moeilijk te behandelen vloeren. Kan in alle takken van de industrie
toegepast worden en voornamelijk waar men hardnekkige vervuilingen
of met olie vervuilde oppervlakken aantreft. Uiterst geschikt voor het
verwijderen bandensporen. Is biologisch afbreekbaar.

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

0,5 à 5%

DE 2081 ANTI FOAM
ANTI-SCHUIM
De unieke samenstelling van de actieve bestanddelen van het product
resulteert in een efficiënte oplossing om schuimvorming in alle situaties te
stoppen waar schuim het correct gebruik van het product verhindert. De
werking van het detergent wordt niet beïnvloed door de Anti-Foam.

0,5 à 1,5%

PH 6

CONDITIONERING :
5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L
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DE 2435 FLOORSCRUBBER PROFESSIONAL
INDUSTRIELE VLOERREINIGER
Vloerreiniger voor schrobzuigmachines; is een uiterst krachtige
professionele reiniger/ontvetter aanbevolen voor het schrobben van
moeilijk te behandelen vloeren. Kan in alle takken van de industrie
toegepast worden en voornamelijk waar men hardnekkige vervuilingen of
met olie vervuilde oppervlakken aantreft. Is biologisch afbreekbaar.

1 à 5%
PH 13,5

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

DE 2090 MULTICLEANER S
POLYVALENTE REINIGER ONTVETTER
Krachtige en penetrerende reiniging/ontvetting ; dankzij zijn actieve
penetrerende en bevochtigende eigenschappen, reinigt hij diepgaand en
verwijdert hij makkelijk en snel alle soorten vervuiling zoals vet, olie, inkt,
was, creosoot, tincturen, voedingsresten, modder, enz. Oplosbaar in water
– Economisch in gebruik. Maakt het oppervlak proper en vrij van residu’s
of olieachtige film.

1 à 10%
PH 13, 5

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

DE 2150 NEUTRALISANT
NEUTRALISATOR
Een mengeling van neutraliserende amines en alkalische zouten. Moet
toegepast worden na een ontkalking met een reagens. De zo behandelde
oppervlakken worden minder blootgesteld aan oxidatie. Om zeker te zijn dat
geen zuren achterblijven in apparatuur na ontkalking, is het noodzakelijk
na de spoeling met zuiver water een alkalische neutralisatie te verzekeren.

CONDITIONERING :
1L - 60L

PH 9,6

DE 2029 SOLV FREE
ONTVETTER ZONDER OPLOSMIDDEL
Is een revolutionaire koudreiniger op waterbasis. Bevat geen oplosmiddelen
en kan in alle industriële sectoren worden toegepast. Hij wordt ondermeer
gebruikt voor manueel reinigen van sterk vervuilde motoren en onderdelen.
Zijn unieke samenstelling voorkomt corrosie op ijzer en kan veilig gebruikt
op aluminium en op andere non-ferro metalen alsook op geverfde
oppervlakken. Ventilatie van de werkruimte is niet nodig door de
afwezigheid van vluchtige componenten, wat het gebruik van SOLV FREE
zeer aangenaam maakt. Niet toxisch – Niet ontvlambaar – Biologisch
afbreekbaar.
2 à 10%
PH 13

8

CONDITIONERING :
25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

ONDERHOUD – INDUSTRIE
DE 2510 FORPOL PRO
REINIGER ZONDER OPLOSMIDDEL
Krachtig alkalisch ontvettingsmiddel met gecontroleerd schuim. Dankzij
de actieve, penetrerende en bevochtigende eigenschappen reinigt hij
diepgaand en verwijdert snel alle vervuilingen zoals vetten en oliën in
afwas- en ontvettingsmachines. Is oplosbaar in water – Niet ontvlambaarBiologisch afbreekbaar- Conform met de arbeidswetgeving. Maakt het
oppervlak proper en vrij van residu’s of olieachtige film.

2 à 5%
PH 12

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

DE 7129 SOLV FREE
REINIGER ZONDER OPOSMIDDEL
Is een revolutionaire koudreiniger op waterbasis. Bevat geen oplosmiddelen
en kan in alle industriële sectoren worden toegepast. Hij wordt ondermeer
gebruikt voor manueel reinigen van sterk vervuilde motoren en onderdelen.
Zijn unieke samenstelling voorkomt corrosie op ijzer en kan veilig gebruikt
op aluminium en op andere non-ferro metalen alsook op geverfde
oppervlakken. Ventilatie van de werkruimte is niet nodig door de
afwezigheid van vluchtige componenten, wat het gebruik van SANSOLV
zeer aangenaam maakt. Niet toxisch – Niet ontvlambaar – Biologisch
afbreekbaar.
2 à 5%
PH 12

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

DE 7152 Q LINQ UNO NF
REINIGER ONTVETTER NIET SCHUIMEND
Vloeibare niet schuimende geconcentreerde detergent die alle industriële
vervuiling verwijdert. Hij verzeept en verwijdert zonder probleem alle
vervuiling op basis van olie, vet, plantaardig, dierlijk en mineraal. Door zijn
selectie van hoogwaardige en door het FDA toegelaten oppervlakte-actieve
stoffen heeft de formule een superieure biologische afbreekbaarheid. Kan
gebruikt worden in een doseersysteem volgens HACCP norm.

CONDITIONERING :
500ML - 1L - 10L - 20L - 25L - 60L - 210L - 1000L

PH 12,8

SP 8096 DÉPOLLUANT
DISPERSIEMIDDEL VOOR KOOLWATERSTOFFEN

Wanneer koolwaterstoffen per ongeluk of opzettelijk op het wateroppervlak
verspreid worden, fungeren ze als ware vernietigers voor de natuur en
wordt de fauna en flora snel aangetast. Wanneer het anti-pollutiemiddel
wordt ingezet, wordt de verontreinigende stof gedispergeerd om zo
snel mogelijk het milieu in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. In
tegenstelling tot de klassieke olieabsorptie middelen is de sanering minder
omslachtig omdat het product niet gerecupereerd wordt uit het water.

PH 13,5

CONDITIONERING :
5 - 10 - 25 - 30 - 210 - 1000
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DE 7151 ENCRE 10
REINIGER VOOR DRUKKERIJEN
Geconcentreerde industriële schuimende reiniger om verschillende
vervuilingen in drukkerijen te verwijderen. Hij verzeept en verwijdert zonder
probleem inkt en vervuiling met minerale oliën of gelijkaardige. Door zijn
selectie van hoogwaardige en door het FDA toegelaten oppervlakte-actieve
stoffen heeft de formule een superieure biologische afbreekbaarheid.
Kan gebruikt worden in een doseersysteem.

PH 11,5

CONDITIONERING :
1L - 25L - 60L - 210L - 1000L

AE 5006 PRO 6
MULTIFUNCTIONEEL SMEERMIDDEL : 6 FUNCTIES
Maakt los, werkt desoxiderend, smerend, reinigend, vochtwerend en
roestwerend. Heel zuiver product, kleurloos en niet vettig. Gegarandeerd
zonder silicone en orthofosforzuur. Bevat geen gechloreerde oplosmiddelen.
Heeft koolstof verwijderbare eigenschappen, verwijdert rubberafzetting en
lichte of zware koolwaterstoffen. Vermijdt vonken onder spanning en hard
niet uit. Dit product is neutraal, zonder loog, zonder zuur, zonder oxidant
of reductant. Stabiel met een opmerkelijke oppervlaktespanning. Zonder
hinderlijke petroleumgeur (natuurlijke dennengeur). Geen fotochemische
reactie. Niet irriterend. Zeer geringe oppervlaktespanning.

AE 5014 MULTIFOAM
MULTIFUNCTIONELE SCHUIMREINIGER
Snelle reinigende actie : verwijdert alle vervuilingen op alle oppervlakken.
Dankzij zijn actieve bestanddelen, dringt het product diep in de
vervuiling door en verwijdert moeiteloos het meeste vuil, hardnekkige
vlekken, vingerafdrukken, sporen van dierlijke- en plantaardige oorsprong,
vet, modder, klei enz. Heeft tevens een krachtige ontgeuring.
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AE 5021 COMPRESSAIR
PERSLUCHTSPRAY MET HOOG DEBIET

Aerosol met neutraal niet ontvlambaar gas (1.1.1.2 tetrafluoroethaan).
Geurloos, zonder onzuiverheden, zonder chloor. Volledig droog, tast de
metalen niet aan. Etiket zonder veiligheidspictogrammen.

AE 5022 REFRIGERANT
KOELSPRAY – 40°C
Kan als afkoelmiddel gebruikt worden door de spuitbus ondersteboven te
gebruiken. Door de spraykop naar onder te houden koelt hij onmiddellijk
tot – 40 °C. Ideaal als lokaal afkoelmiddel. Bevriest snel en maakt
kauwgum, was, kaarsen en vlekken van acrylverf brokkelig, waardoor ze
makkelijk te verwijderen zijn van harde oppervlakken alsook van tapijten,
behang, stoffen, tafels, stoelen en andere niet poreuze oppervlakken.

AE 5026 MOLD RELEASE
ONTVORMER ZONDER SILICONE
Polyvalent product dat geschikt is voor moeilijk te ontvormen mallen, ter
vervanging van siliconen. Laat achteraf schilderen, zeefdruk en decoratie
toe. Kleurloos en geurloos product, specifiek anti-kleef aan de raakvlakken.
Kan ook als smeermiddel gebruikt worden in zuivere omgeving, of bij
operaties onder druk of vochtwerend. Wordt eveneens ingezet om
oppervlakken glanzend te maken of als anti-kleefmiddel tegen lasspatten
tijdens het lassen. Is op alle materialen toepasbaar zoals ijzer, kunststoffen,
elastomeren en hout.

AE 5045 FLASH
ONTVETTER MET SNELLE VERDAMPING
Mengsel van oplosmiddelen. Krachtig oplossen van organisch materiaal,
ultra snelle verdamping en droging. Laat geen residu na. Hoge chemische
stabiliteit in oxiderend of basisch milieu. Vrij van gechloreerde waterstoffen.
Kleurloze vloeistof met een densiteit van 0.80 bij 20°C. Geen giftige
dampen. Niet corrosief.
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AE 5046 SOLVENTEX
SNEL VERDAMPENDE ONTVETTER
Is een ontvettingsproduct op solventbasis geschikt voor het reinigen en
voorbereiden van oppervlakken die sterk vervuild zijn. Uitstekend voor het
verwijderen van vetten en oliën. Zeer geschikt om inkt te verwijderen.
Product met hoge zuiverheid, geschikt voor het ontvetten van elektrische
materialen. Veilig voor gebruik op kunststoffen met hoge dichtheid en
elastomeren.

AE 5079 MOLD RELEASE S
ONTVORMER MET SILICONE
Polyvalent product dat het ontvormen van mallen vergemakkelijkt. Is
vochtwerend en kan gebruikt worden als smeermiddel waar zuiverheid
belangrijk is. Wordt ook als glansmiddel gebruikt. Voedingskwaliteit. Niet
ontvlambaar. Kan in alle posities gebruikt worden.

AE 5048 CABLES & GEARS LUBRICANT
SMEERMIDDEL VOOR KABELS EN TANDWIELEN

Smering en bescherming tegen atmosferische stoffen en slechte
weersomstandigheden. Bevat molybdeendisulfide. Doordat hij vloeibaar
is, dringt hij snel en gemakkelijk door in de te smeren plaatsen. Ideaal
voor kettingen, kabels, tandwielen, enz. Wordt gebruikt in de industrie,
steengroeven, openbare werken, transport, zeemacht, civiele bescherming,
landbouwmateriaal, enz.

AE 5049 CHAIN LUBRICANT
KETTING OLIE

Verzekert een doeltreffende en langdurige smering van bewegende
onderdelen zoals kettingen, tandwielen, transportbanden, enz. Ook
toepasbaar in zeer warme en vochtige omgeving. Laat geen gecarboniseerd
residu na. Wordt gebruikt in alle takken van de industrie, automobiel, enz.
Dankzij zijn uitstekende hechting kan het product ook gebruikt worden
voor het smeren van motorkettingen.
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AE 5047 DRY-FILM LUBRICANT
DROOG SMEERMIDDEL MET PTFE

Smeermiddel met fijn verdeeld en verspreid PTFE (polytetrafluorethyleen)
in een neutraal bindmiddel. Hecht op gladde oppervlakken, metaal, hout,
rubber, kunststof, enz. Vormt een droge niet klevende film, zeer glad en
chemisch inert. Heeft een zeer lage wrijvingscoëfficiënt. Vervangt grafiet
voor een zuivere smering en is het smeermiddel bij uitstek waar grote
zuiverheid vereist wordt.

AE 5080 ALUGRIP
HOGE TEMPERATUREN SMEERMIDDEL MET ALUMINIUM
Montagekit en smeermiddel bestand tegen zeer hoge temperaturen (
+ 650°C). Verhindert het vastlopen van moeren en vergemakkelijkt het
demonteren van stukken. Beschermt tegen corrosie en roest. Het complex
bestaat uit aluminiumpoeder en en hoge weerstand additieven op minerale
basis (lithium zeep). Is onoplosbaar in water. Zonder gechloreerde
oplosmiddelen.

AE 5005 DEGRIPPANT
KRUIPOLIE MET PTFE
Maakt los, smeert, verwijdert teer, corrosie- en vochtwerend, verlaagt de
wrijving. Vloeistof met de geur van oplosmiddelen. Is onoplosbaar in water.
Bevat polytetrafluoroethyleen ( PTFE). Gegarandeerd zonder siliconen.
Goede weerstand tegen de zoutsproeitest.

AE 5073 MOS2GRIP
ONTKLEMMER MET MOS2
Uiterst performant lossingsmiddel. Verzekert meerdere functies :
ontroesten, ontkolen en voorkomt rubberafzetting. Verzekert een duurzame
smering door de aanwezigheid van molybdeendisulfide.
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AE 5078 MOS2 GREASE
SMEERVET MET MOS2
Uiterst performant smeervet. Voorkomt corrosie, slijtage, koolaanslag en
rubberafzetting. Verzekert een duurzame smering door de aanwezigheid
van molybdeendisulfide.

AE 5094/M 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.

AE 5085 TRANSLUCENT GREASE
TRANSPARANT VET MET PTFE
Smeermiddel voor materialen in de voedingsindustrie dat met de voeding
in contact mag komen. Weerstaat volledig aan een vochtige omgeving en
aan neerslag van water, stoom alsook zuren. Verbetert aanzienlijk het
wrijvingscoëfficiënt. Beschermt tegen corrosie en verlengt de levensduur
van mechanismen. Is volledig neutraal op metalen. Geschikt voor het
smeren, losmaken en beschermen van apparaten zoals industriële
machines, schrijfmachines, motoren, wapens, sportartikelen, gereedschap,
zaag, boren, automaten, sloten, scharnieren, transportrollen, kettingen,
kabels, bouten en moeren, enz.

14

ONDERHOUD – INDUSTRIE
AE 5082 EASY DRILL
KOELSMEERMIDDEL
Een smerende en koelende minerale olie voor alle mechanische bewerkingen
op ferro en non-ferro metalen. Door aangepaste viscositeit geschikt voor
boor-, frees-, tap-, draadsnij-, draai- en slijpwerk op alle metalen, ook zeer
harde metalen en chroom. Zorgt voor een uitstekende verwijdering van
metaalkrullen. Is geschikt voor doorboring van allerlei afmetingen, ook
voor zeer kleine diameters. Zorgt dat diepe boringen op harde metalen
vlot verlopen.

AE 5097 COPPERGRIP
ANTI-BLOKKEER PASTA KOPER
Vergemakkelijkt de montage en demontage van onderdelen ook wanneer ze
blootgesteld zijn aan hoge temperaturen. Laat toe stukken te demonteren
die opgeslagen werden in de slechtste omstandigheden. Toepasbaar
en efficiënt met een dunne laag; uitstekend hechtingsvermogen en
lange levensduur bij opslag. Is elektriciteit geleidend. Product zonder
metaalzout (lood) en zonder nitriet. Smeermiddel en anti-corrosie bij hoge
temperaturen. Is efficiënt zowel statisch als bij vibrerende verschijnselen.
Niet op kogellagers of langzaam roterende rollen gebruiken zonder
frequente smering.

AE 5098 CERAMGRIP
KERAMISCHE ANTI-BLOKKEER PASTA
Vergemakkelijkt de montage en demontage van onderdelen ook wanneer ze
blootgesteld zijn aan hoge temperaturen. Laat toe stukken te demonteren
die opgeslagen werden in de slechtste omstandigheden. Toepasbaar
en efficiënt met een dunne laag; uitstekend hechtingsvermogen en
lange levensduur bij opslag. Is elektriciteit geleidend. Product zonder
metaalzout (lood) en zonder nitriet. Smeermiddel en anti-corrosie bij hoge
temperaturen. Is efficiënt zowel statisch als bij vibrerende verschijnselen.
Niet op kogellagers of langzaam roterende rollen gebruiken zonder
frequente smering.

AE 5096 NICKEL
ANTI-BLOKKEER PASTA NIKKEL
Vergemakkelijkt de montage en demontage van onderdelen ook wanneer
ze opgeslagen werden in slechte omstandigheden. Smeermiddel en
anti-corrosief, toepasbaar en efficiënt met een dunne laag. Doeltreffend
dynamisch, statisch en bij vibrerende verschijnselen. Beantwoordt aan
specificaties MIL A 907 E/D, STM7411 A et SECLF 216. Toepasbaar bij –
20°C tot +1300°C.
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ONDERHOUD – INDUSTRIE
AE 5092 ALUNOX
BESCHERMING VAN INOX EN ALUMINIUM

Vormt een beschermingsfilm die geen wax, polymeren of zuren bevat.
Verwijdert vetten, vervuilingen, vetsporen, krijt, viltstift en watersporen.
Laat geen doffe film na. Bij regelmatig gebruik stoot hij stof af, waardoor
de oppervlakken in inox of aluminium glanzend blijven. Is zeer geschikt in
vochtige omgeving omdat hij een barrière tegen het vocht vormt. Hij
minimaliseert ook de corrosieve effecten van zeewater en natuurlijke
elementen. Wordt gebruikt in fabrieken, instellingen, keukens, burelen,
luchthavens, hotels, hospitalen, enz. Overal waar roestvrij staal en
aluminium gereinigd en gepolierd moeten worden.

AE 5099 LEAK DETECTOR
LEKZOEKER
Laat toe snel lekken van lucht en gas op te sporen en de dichtheid van
leidingen en aansluitingen te controleren. Toepasbaar op buizen, kleppen,
leidingen, kranen, ventielen, enz. Wordt gebruikt bij gasinstallaties in
auto’s, persluchtsystemen, manometers van gasflessen, enz. Bijzonder
geschikt voor gebruik door loodgieters en verwarmingsinstallateurs.

AE 5105 DEGRILUB
LOSSINGSMIDDEL MET PTFE
Maakt los, verwijdert teer, smeert, anti-corrosie, vochtwerend en
vermindert de wrijvingsweerstand. Vloeistof met solventgeur, onoplosbaar
in water. Bevat PTFE (polytetrafluorethyleen), zonder siliconen. Heeft
goede weerstand tegen de zoutsproeitest.

AE 5106 DEGRIPPANT
LOSSINGSMIDDEL
Maakt los, ontroest, smeert, vochtwerend, anti-corrosie, verplaatst water
hulpmiddel in productie, verwijdert teer en is diëlektrisch.
Heel zuiver product, kleurloos en niet vettig. Gegarandeerd zonder silicone
enorthofosforzuur. Bevat geen gechloreerde oplosmiddelen.
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ONDERHOUD – INDUSTRIE
AE 5114 ORANGEX
NATUURLIJK OPLOSMIDDEL
Ontvetter en reiniger die volledig is samengesteld uit natuurlijke citrus
oplosmiddelen. Lost vuil, vet, olie, teer en de meeste lijmresten volledig
op. Heldere kleurloze vloeistof met aangename citrusgeur. Verdampt
langzaam. Is niet ontvlambaar; onbrandbaar drijfgas. Netto volume: 97%
actief materiaal. Kan agressief zijn op bepaalde gevoelige oppervlakken
zoals kunststof, polystyreen en geschilderde oppervlakken.

AE 5181 SUPREME GREASE
TRANSPARANT WATERRESISTENT VET
Smeermiddel voor materialen in de industrie; bijzonder geschikt voor
het smeren in moeilijke omstandigheden. Is geurloos, zonder smaak en
neutraal tegenover voedingsmiddelen. Zonder druppelpunt, loopt niet af,
excellente hechting die toevallige vervuilingen voorkomt. Bestand tegen
water, vocht, zuur milieu en geringe alkaliteit. Is compatibel met de meeste
elastomeren en kunststoffen.

AE 5036 FLY OUT
INSECTICIDE IN SPUITBUS
Dit product is bestemd voor professioneel gebruik ter bestrijding van
vliegende insecten (vliegen, muggen, enz.) in woningen, industriële
gebouwen, restaurants, keukens, cafés, kantines enz. Te gebruiken met
de hand of met een daartoe voorziene automatische dispenser. Draagt bij
tot een betere hygiëne.
TOELATINGSNUMMER:10907B

AE 5071 TOBAN GREEN
INSECTICIDE VOOR KRUIPENDE INSECTEN
Krachtig insecticide in spuitbus voor kruipende insecten in woon-, werken verblijfsruimten. Bestrijdt ogenblikkelijk mieren, kakkerlakken, kevers,
zilvervisjes, vlooien en ander ongedierte. TOBAN combineert een zeer snelle
aanvangswerking met een lange nawerking. Rechtstreeks de plaatsen
bespuiten waar het ongedierte voorkomt. Tevens de plaatsen behandelen
waar insecten zich regelmatig ophouden zoals barsten, spleten, achter
plinten, enz.
TOELATINGSNUMMER : 211B
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ONDERHOUD – INDUSTRIE

HY 1100 BIO SANI CLEANER
BIO REINIGER VOOR SANITAIRE RUIMTES
Bevat biologische natuurlijke tensioactieven en speciaal aangepaste
en uitgekozen bio surfactanten. Neutrale pH, biologisch afbreekbaar.
Bevat aerobe micro-organismen die de endogene bacteriën stimuleren.
Breekt organisch materiaal af en reinigt. Verwijdert geuren van urine en
uitwerpselen en laat een aangenaam parfum na. Is zeer geconcentreerd,
kan sterk verdund worden en blijft toch zeer efficiënt.

Ph 7,5

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

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 dean 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.
2 à 8%

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

HY 1030l BIO ODOR DIGESTER INDUSTRIAL
INDUSTRIELE 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 :
1L - 10L - 30L - 210L - 1000L
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ONDERHOUD – INDUSTRIE
SP 8013 ODOR NEUTRALIZER
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. Ook toepasbaar voor andere geuren in de
chemische en petrochemische industrie. Afhankelijk van de aard van de
slechte geur, wordt het product opgelost à 1% tot 25 %. De verdunde
formule wordt ofwel verneveld (druppeltjes) rondom de slechte geurbron
of wel direct op het verontreinigde oppervlak.
PH 7,5

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

SP 8912 DESODOR 20
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. Ook toepasbaar voor andere
geuren in de chemische en petrochemische industrie.

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

HY 1088 REODOR
ONTGEURDER
Het bestrijden van alle geurproblemen: toiletten, sanitair, vestiaires,
opslagruimtes. Van vuilbakken, containers, vuilniskokers, luchtkokers,
dierenverblijfplaatsen, tapijten, vloerbekleding, behang, enz. Preventieve en
doeltreffende behandeling met blijvend resultaat. Laar een geparfumeerde,
lichte en frisse geur na en werkt onmiddellijk. Klaar voor gebruik.
HY1088/M Munt, HY1088/C Citroe, HY1088/L Lavandel, HY1088/Perzik
HY1088/NW New airwave

Ph 7,5

CONDITIONERING :
250ML - 500ML - 900ML - 1L - 5L - 25L

19

ONDERHOUD – INDUSTRIE
HY 1080 NOSOLVENT SCRUB
HANDZEEP ZONDER SOLVENTEN MET MICROKEGELTJES

Specifiek voor het reinigen van handen vervuild met smeeroliën, vetten,
teer, verse verf, remolie, enz. Efficiënt in de meest moeilijke situaties
en bevat geen schuurmiddel. Is niet enkel doeltreffend op gebied van
beschermen en verzachten van de huid, maar ook qua reinigingskracht bij
koud en hard water. Zijn prestaties en antiallergische eigenschappen zijn
vastgesteld bij drukkers, techniekers en gebruikers in de publieke sector.
Deze zeep respecteert het fragiele evenwicht van de opperhuid en kan
meermaals per dag gebruikt worden. Heeft een aangename citrus geur.

Ph 8

CONDITIONERING :
3Kg - 10Kg

HY 1081 SAVON MICROBILLE
HANDZEEP MET MICROKEGELTJES EN ALOE VERA

Specifiek voor het reinigen van handen vervuild met smeeroliën, vetten,
teer, verse verf, remolie, enz. Dankzij de afwezigheid van oplosmiddelen
en een ongeveer neutrale pH, worden de vervuilde handen met zachtheid
gewassen en respecteert deze zeep het fragiele evenwicht van de opperhuid
en kan hij meermaals per dag gebruikt worden. Heeft een aangename
sinaasappel geur.

Ph 8,2

CONDITIONERING :
3Kg - 10Kg

HY 1085 HAND LOTION SOAP
ZACHTE HANDZEEP

Efficiënt op alle vervuilingen : modder, vetten, oliën, voedingsresten, enz.
Beschermt en houdt de handen soepel. Economisch : ongeveer 500
wasbeurten per liter. Ook efficiënt bij hard water. Volledig oplosbaar,
verstopt geen wastafels. Geschikt voor gevoelige handen. Wordt gebruikt
in alle dispensers voor vloeibare producten ( b.v.b. Distrisoap dispenser).
Voedingskwaliteit. Biologisch afbreekbaar.

Ph 7

CONDITIONERING :
100ML - 500ML - 900ML 1L - 3L - 5L - 10L - 210L

HY 1105 VEGETALIS
PLANTAARDIGE HANDZEEP
Beschermt en houdt de handen soepel. Economisch : ongeveer 500
wasbeurten per liter. Ook efficiënt bij hard water. Volledig oplosbaar,
verstopt geen wastafels. Geschikt voor gevoelige handen. Wordt gebruikt
in alle dispensers voor vloeibare producten ( b.v.b. Distrisoap dispenser).
Voedingskwaliteit. Biologisch afbreekbaar.

Ph 7,5
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CONDITIONERING :
500ML - 900ML - 1L - 5L

ONDERHOUD – INDUSTRIE
HY 1086 SKIN PROTECT
BESCHERMENDE HANDCREME
Huidbeschermende crème, klaar voor gebruik, op waterbasis, niet vettig en
kleeft niet. De ondoordringbare beschermlaag van SKIN PROTECT
beschermt de huid tegen vuil, vet, inkt, olie, enz. Beschermt eveneens tegen
het indringen van vuil en vet veroorzaakt door olie, reinigingsproducten,
verfverdunners, en andere chemische producten die frequent gebruikt
worden. Bevat een unieke combinatie van verzachtende en beschermende
elementen. Voedt en verfrist de huid en bezorgt de handen onmiddellijk
een aangename frisheid. Vormt een “onzichtbare handschoen”.

Ph 7,5

CONDITIONERING :
250ML - 500ML - 1L - 3L - 10L

HY 1077 HAND CLEANER TOWELS Y
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 1087 LIQUISORB
ABSORBEREND ONTGEUREND POEDER

Het transformeren van waterachtige vloeistoffen in een half vaste gel
: water, braaksel, urine, ontlasting, oliën, eieren, confituur, sauzen,
fruitsappen, chemische vloeistoffen, verf, mazout, enz. Super absorberend:
tot 50 maal zijn eigen gewicht. Terwijl een dweil 1.5 maal absorbeert en
producten op basis van cellulose slechts 2.5 keer absorberen. Maskeert
onmiddellijk de hinderlijke geuren en laat een frisse parfum na. Praktisch in
poederdoos en gemakkelijk in gebruik. Maakt geen vlekken en kan op alle
oppervlakken gebruikt worden. Beperkt het verspreiden en indringen van
vloeistoffen op alle vlakken.
Ph 7,5
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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

SP 8097 ANTI- POLLUTION KIT 50
ANTI-VERONTREINIGINGSKIT 50
Een vat met inhoud 120 liter bevat :
- 25 tampons met groot absorberend vermogen en grote retentie voor
koolwaterstoffen.
- 15 plastiek zakken: dikte 50 microns - inhoud 130l.
- 4 booms om de vervuiling te beperken en af te bakenen.
- 33 l absorptiekorrels SP8031 met absorptievermogen van +-150%
- 4 kussens om vervuilde stoffen te absorberen.
- 1 paar nitril handschoenen bestand tegen chemische producten.
- 1 schop.

SP 8099 ANTI- POLLUTION KIT 100
ANTI-VERONTREINIGINGSKIT 100
Een vat met inhoud 200 liter bevat :
- 50 tampons met groot absorberend vermogen en grote retentie voor
koolwaterstoffen
- 25 plastiek zakken: dikte 50 microns - inhoud 130l.
- 9 booms om de vervuiling te beperken en af te bakenen.
- 66 l. absorptiekorrels SP8031 met absorptievermogen van +-150%
- 8 kussens om vervuilde stoffen te absorberen.
- 1 paar nitril handschoenen bestand tegen chemische producten.
- 1 gevaren signalisatiebord, 1 pasta voor snelle herstelling, 1 schop.

SO 3000 UNIVERSAL METALWORKING
OPLOSBARE SNIJOLIE
Een goed emulgeerbare snijolie voor alle bewerkingen op metaal ongeacht
de hardheid: uitkloppen, zagen, trekken, enz. Is goed bestemd tegen
biologische afbreekbaarheid( bacterie en schimmelgroei) in het bad. Bevat
geen chloor, noch zwavel, noch nitrieten. Tast de lichte legeringen niet aan.

CONDITIONERING :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210
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ONDERHOUD – INDUSTRIE
SO 3001 SOLV SOLUB
WATER OPLOSBAAR SOLVENT
Is ontwikkeld voor de ontvetting van mechanische onderdelen, reiniging
van thermische motors, verwijderen van paraffine op carrosserieën en
verwijderen van teer. Kan ook gebruikt worden voor de verwijdering van
vetten, oliën(ook gebruikte), koolstofresten en organische en anorganische
vervuilingen. Is zeer efficiënt op alle koolwaterstofverbindingen, gasolie,
zware brandstoffen en benzine. Heeft sterk penetrerende eigenschappen
die de behandeling op de meest onbereikbare plaatsen toelaat. Hij
reageert snel en laat een volledig zuiver oppervlak na, vrij van residuen.
CONDITIONERING :
1 - 5 - 20 - 25 - 60 - 210

SO 3014 ECOSOLV
KOUDONTVETTER VOOR SPOELTAFELS

Zeer sterke affiniteit voor vette oppervlakken. Hij verwijdert vetten, oliën,
smeer en andere vervuilende organische producten in industriële omgeving.
Veilig oplosmiddel. Bevat geen aromaten en gechloreerde solventen.
Door zijn normale verdamping en hoog vlampunt, dat hoger is dan de
omgevingstemperatuur, is hij veiliger dan de conventionele ontvetters. Hij
is gemakkelijk te gebruiken door zijn gemiddelde verdampingssnelheid en
is veilig bij normale contacttijd op de meeste metalen en legeringen. Tast
de meeste verven, vernissen en kunststofisolatie niet aan.
CONDITIONERING :
5 - 10 - 30 - 60 - 210 - 1000

SO 3017 FAST SOLV
SNEL VERDAMPEND OPLOSMIDDEL
Verdampingssnelheid lager dan 3 minuten. Solvent met hoog
ontvettingsvermogen en vebeterde oppervlaktespanning. Compatibel met
de meeste kunststoffen. Sterk uitklaringsvermogen. Geschikt voor het
reinigen van elektronische printplaten. Product met hoge zuiverheid; kan
gebruikt worden voor het reinigen van elektrische materialen resistent aan
organische solventen. Is zo goed als geurloos, zonder de etherische geur
die specifiek is voor 1.1.1-trichloorethaan.

CONDITIONERING :
5 - 10 - 30 - 60 - 210 - 1000

SO 3037 TAR REMOVER
VLOEIBARE TEERVERWIJDERAAR
Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van materialen die in contact komen
met teer, bitumen en asfalt. Verwijdert eveneens verbrandingsresten
en zware koolwaterstof.

CONDITIONERING :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210
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MAINTENANCE - INDUSTRIES

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

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.

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
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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 mico-organismen. Is onzichtbaar na
het drogen. Bestand tegen UV stralen voor minimum 3 jaar.

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

SO 3096 SOLVANT
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 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
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ONDERHOUD – INDUSTRIE
SP 8000 NETT. SPÉCIAL
BACTERICIDE BEHANDELING VAN STOOKOLIE , OLIE,
DIESEL EN KEROSENE
Behoudt de oliefase en waterfase, die gecreëerd werd door de
luchtvochtigheid. Vernietigt snel de micro-organismen, bacteriën
en schimmels. Verbetert de kwaliteit van de brandstof. Vermindert
corrosieproblemen; verhoogt de de levensduur van filters. Vernietigt de
micro-organismen die de filters verstoppen alsook de ideale omgeving
creëren voor corrosie van de reservoirs. Efficiënt gedurende ongeveer 6
maanden in een proper systeem. Vermijdt het stilvallen van voertuigen
en van de verwarming door verstopping van de filters door resten van
microben.
CONDITIONERING :
1 - 5 - 25

SP 8003 MOLD RELEASE
ONTVORMER ZONDER SILICONE
Polyvalent product dat geschikt is voor moeilijk te ontvormen mallen, ter
vervanging van siliconen. Laat achteraf schilderen, zeefdruk en decoratie
toe. Kleurloos en geurloos product, specifiek anti-kleef aan de raakvlakken.
Kan ook als smeermiddel gebruikt worden in zuivere omgeving, of
bij operaties onder druk of vochtwerend. Wordt eveneens ingezet om
oppervlakken glanzend te maken of als anti-kleefmiddel tegen lasspatten
tijdens het lassen. Is op alle materialen toepasbaar zoals ijzer, kunststoffen,
elastomeren en hout.
CONDITIONERING :
1-5

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

SP 8025 FOOD GREASE
CODEX TRANSPARANT KLEEFVET VOEDINGSKWALITEIT
Geurloos en smaakloos vet. NLGI 2. Zonder druppelpunt. Bruikbaar van
-20°C tot +150°C. Wordt gebruikt bij agitators, mengers, malers,
centrifuges, sterilisators, verpakkingsmachines, enz.

CONDITIONERING :
Carton de 12 cartouches de 430 ml
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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
productvolstaat. 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
productvolstaat. 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) Antistof

CONDITIONERING :
5 - 25 - 35 - 210
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SP 8043 ENGINE ANTIFREEZE
GECONCENTREERDE ANTIVRIES VOOR MOTOREN
Is een antivries op basis van mono ethyleenglycol en geselecteerde
inhibitoren zonder aminen, nitraten of fosfaten. Hij voldoet aan de
voornaamste internationale specificaties voor antivries. Hij beschermt
efficiënt tegen vorst en oververhitting van de motor. Bij een verdunning van
50% bescherming tot – 35°C. Verzekert een langdurige bescherming tegen
vorst en tegen corrosie van koelcircuits van benzine en diesel motoren.
Vermengd met een adequate hoeveelheid water wordt hij de aanbevolen
koelvloeistof voor alle koelcircuits en thermische motoren.
CONDITIONERING :
1 - 5 - 25 - 30 - 60 - 210

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 8046 WIPERS ANTIFREEZE
ANTIVRIES VOOR AUTORUITEN KLAAR VOOR GEBRUIK

Is efficiënt tegen sneeuw, ijs en ijzel. Verwijdert stof, roet, slijk en zout.
Laat geen sporen of vlekken na. Blijft efficiënt tot temperaturen van – 20°C.
Compatibel met alle soorten ruitensproeiers. Tast de rubber, kunststof en
geverfde oppervlakken niet aan.

CONDITIONERING :
1 - 5 - 10 - 25 - 30 - 60 - 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 :
05 - 25 - 60
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SP 8146 WIPERS ANTIFREEZE
ANTIVRIES VOOR AUTORUITEN GECONCENTREERD

Is efficiënt tegen sneeuw, ijs en ijzel. Verwijdert stof, roet, slijk en zout.
Laat geen sporen of vlekken na. Blijft efficiënt tot temperaturen van – 38°C.
Compatibel met alle soorten ruitensproeiers. Tast de rubber, kunststof en
geverfde oppervlakken niet aan.

1/10

CONDITIONERING :
05 - 1 - 5 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210

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

SP 8930 DISPERCAL
KALK DISPERGEERMIDDEL
Wordt ingezet om onder meer kalkafzetting te voorkomen Zijn unieke
samenstelling voorkomt niet alleen zoutafzettingen ,maar bevat bovendien
corrosie inhibitoren ter voorkoming van oxidatie. Wordt ingezet in open
en gesloten koelsystemen.De dosering is afhankelijk van het systeem ,
de hoeveelheid aan zouten en de heersende pH. In open systemen kan
de concentratie variëren en oplopen tot ongeveer 100mg/l. In gesloten
circuit, waar verdamping vermeden wordt ligt de dosering veel lager.Het
is raadzaam de dosering aan de hand van een analyse vast te stellen.

0,1 à 0,5%

CONDITIONERING :
5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210 -1000
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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 8062 MOUNTING PASTE
ANTI-BLOKKEER PASTA NIKKEL
Vergemakkelijkt de montage en demontage van onderdelen ook wanneer
ze opgeslagen werden in slechte omstandigheden. Smeermiddel en anticorrosie bij zeer hoge temperaturen tot 350°C, zonder dat het product
opdroogt. Toepasbaar en efficiënt met een dunne laag. Uitstekende
hechting dynamisch, en duurzaam statisch. Product zonder metaalzouten
(lood) en zonder nitriet. Doeltreffend bij vibrerende verschijnselen. Niet
op kogellagers of langzaam roterende rollen gebruiken zonder frequente
smering. Beantwoordt aan specificaties MIL A 907 E/D, STM7411 A en
SECLF 216. Toepasbaar bij – 20°C tot +1300°C.
CONDITIONERING :
Carton de 12-24

AC 4022 D-SCALE
ONTKALKER VOOR MACHINES
Voorkomt de vorming van ketelsteen. Verwijdering van kalk in watercircuits,
leidingen, wisselaars, reservoirs, stoomketels, reinigingsmaterialen onder
druk.

CONDITIONERING :
1L

PH 0,1

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.

2 à 10%
PH 0,1
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CONDITIONERING :
750ML - 1L - 5l

ONDERHOUD – INDUSTRIE

AC 4070 RUST CLEANER
ONTROESTER
Samengesteld om roest te verwijderen en koud reinigen van metalen.
Kan gebruikt worden op ferro metalen en aluminium. Kan lichte roest,
vet en olie van metalen oppervlakken verwijderen en een beschermlaag
nalaten. Wordt ook gebruikt als voorbereiding voor het schilderen van
verzinkt staal. Is een uitstekende reiniger voor aluminium oppervlakken.
Bovendien zeer efficiënt als ontvetter. Enkel koud te gebruiken. Verwijdert
roest, corrosie en vetsporen op metalen oppervlakken.

5 à 10%

CONDITIONERING :
1L

PH 0,1

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
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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 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.

2 à 10%
PH 1

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

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.

2 à 5%

CONDITIONERING :
750ML - 1L - 5L

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.

2 à 10%
PH 0,9
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CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 25L - 30L

MAINTENANCE - INDUSTRIES

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.

2 à 10%

CONDITIONERING :
1L - 5L

AC 4910 CEMSTRIP
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

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.

2 à 10%
PH 0,1

CONDITIONERING :
500ML - 1L - 5L - 25L - 30L
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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.

5 à 10%

CONDITIONERING :
500ML - 1L - 5L - 25L

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.

2 à 10%
PH 0,1

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

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
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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).

PH 0,1

CONDITIONERING :
1L

AC 4020 SANITARY GEL
DAGELIJKSE SANITAIRE GEL ONTKALKER
Reinigende en ontkalkende gel voor sanitaire voorzieningen zoals
gootstenen, WC- potten urinoirs en badkuipen. Verwijdert snel kalk- en
urinesteen. Geeft de behandelde oppervlakken de oorspronkelijke glans
terug. Kan ingezet worden op horizontale en verticale oppervlakken.

PH 1,5

CONDITIONERING :
750ML - 1L

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

AC 9704 SANIRIANE 4
DAGELIJKSE SANITAIRE REINIGER
Is een geconcentreerde mild zure dagelijkse reiniger geschikt voor
het onderhoud van het sanitair (toilet, urinoirs, douches, badkamers,
wastafels, tegelwanden, vloeren enz.). Verwijdert lichte kalkaanslag en
organische vervuiling en laat een aangename blijvende bloemenparfum
na. Regelmatig gebruik voorkomt de vorming van kalkaanslag en kalkzeep.

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