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 Omschrijving : industriële reiniger die overal te gebruiken is, waar andere   
                                                             waterverdunbare reinigers tekort schieten. 

 
  Bijzondere eigenschappen : sterke reiniger die industrievloeren en installaties die verontreinigd 

zijn met olie- en vetachtige vervuiling. 
 

  Toepassing           : vloercoatings die verontreinigd zijn met olie achtige substanties,  

                                                             rubber bandensporen en zelfs onbehandelde betonnen vloeren die    
                                                             verontreinigd zijn met olie. 

   

 

  Basisgegevens : bepaald bij 200C en 65% RV  

 
Soortelijk gewicht  : 1,00 g/cm³ 
  
Vaste-stofgehalte  : 0%  
 

 

Applicatiegegevens  
 

            Verwerking : verdunde Devepox Reiniger uitschudden en verdelen of aanbrengen 

met borstel of pad. Verdunning met heet water intensiveert de 
werking. Devepox Reiniger 5 à 10 minuten laten inwerken, eventueel 
borstelen en grondig spoelen met water. 

 
 Theoretisch rendement : Afhankelijk van de mate van vervuiling. Lichte vervuiling : 200-400 

ml. op 10 ltr. water. Normale vervuiling 400-500 ml. water en sterke 
vervuiling 500-1000 ml. op 10 ltr. water. 

 

Overige gegevens 
 
Stabiliteit/opslag : in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar.  
   Koel, droog en vorstvrij bewaren. 

 
Verpakking : 5-10 liter 

 

 
Opmerking :  
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Veiligheidsvoorschriften 
 
Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid 
en milieu te houden. 
 
ARBO categorie           : A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor  

              professioneel gebruik binnen aan de ARBO 
 
Europese Verfrichtlijn : n.v.t. 
2004/42/EG bijlage II    
 
Groene stroom : 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces  
   komt van eigen zonnepanelen.  
 

 
Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt 

regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost 

Coatings wijst elke aansprakelijkheid , behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit 

gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing 

van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. 

 

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,  
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl 
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