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GECONCENTREERDE ALKALISCHE OPPERVLAKTEREINIGER

COATRIGHT® Aqua Ontvetter is een geconcentreerde alkalische oppervlaktereiniger. Deze zeer
krachtige reiniger en ontvetter is gebaseerd op oplosmiddelen en oppervlakte-actieve stoffen en is
universeel te gebruiken ter voorbereiding van schuren, spuiten en om grondig te reinigen.
COATRIGHT® Aqua Ontvetter is biologisch afbreekbaar.
Eigenschappen
COATRIGHT® Aqua Ontvetter is uitermate geschikt om snel vuil, stof, en diverse verontreinigingen te
verwijderen en voor het grondig vetvrij maken van uiteenlopende ondergronden als primers, oude laklagen,
ferro- en non-ferro metalen en diverse harde kunststoffen.
Toepassing
COATRIGHT® Aqua Ontvetter wordt geleverd in een geconcentreerde vorm, welke afhankelijk van het doel
en de mate van vervuiling, verdund moet worden met water in een verhouding van 1:10 tot 1:100.
COATRIGHT® Aqua Ontvetter dient aangebracht te worden met spuit, borstel, spons, etc..
Vervolgens ca. 1 tot 3 minuten laten inwerken waarna het oppervlak grondig naspoelen met water.
Voor meer informatie neemt u contact op met de technische dienst van COATRIGHT®.
Technische gegevens (product bij 20°C)
Kleur
: blauw
Reuk
: milde geur
pH
: 13 (onverdund)
Houdbaarheid
: 12 maanden (in gesloten verpakking)

Verdunnen
Inwerktijd
Opslag

: met water, 1:10 tot 1:100
: ca. 1 tot 3 minuten
: vorstvrij bewaren

(*) Waarschuwing c.q. voorbehoud - Gezien de diversiteit aan beschikbare materiaalsamenstellingen, die afhankelijk van de gestelde eisen aan het materiaal op de
markt in omloop zijn, is een eenduidig gebruiksadvies helaas niet mogelijk. Derhalve adviseren wij u ten alle tijden een proef te nemen wanneer u geen ervaring heeft
met de ondergrond en/of de aard van de vervuiling. Raadpleeg tevens de laatste versie van het technisch datablad (zie www.coatright.nl).

Opslag
Vorstvrij bewaren. Bevriezing van het product leidt tot onherstelbare aantasting van de kwaliteit. Veiligheidshalve moet dan ook een
minimum temperatuur van 5°C en een maximum temperatuur van 30°C worden gehanteerd.

De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die door ons accuraat zijn uitgevoerd en is slechts als richtlijn bedoeld om u
een indicatie van de toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische
documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar ons beste weten zijn opgesteld.
De producten en de informatie zijn uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers met de benodigde specifieke kennis en vaardigheden en het is de
verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de
ondergrond, nog op de vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid
voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het gebruik of de inhoud van dit datablad.
De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Dit datablad
vervangt alle eerdere uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de recentste uitgave is alvorens het
product te verwerken (scan QR code aan rechterzijde voor de laatste versie, kijk op www.coatright.nl of neem contact met ons op).
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N.B. COATRIGHT® IS EEN GEREGISTREERDE MERKNAAM VAN BICCS B.V., ALMERE (NL)
Op alle leveringen, offertes en adviezen zijn van toepassing de uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf, drukinkt, e.a. (v.v.v.f.)
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, tenzij anders overeengekomen. De verkoop- en leveringsvoorwaarden
kunt u downloaden vanaf onze website (www.biccs.nl/download). Desgewenst worden deze op eerste verzoek toegezonden.
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