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BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED: 

 

Als additief bij machinale reiniging van eindproducten en halffabrikaten van corrosiegevoelige metalen. 

 

EIGENSCHAPPEN: 

 

 Alkalisch karakter 

 Schuimremmend; tevens effectief als naspoelmiddel 

 Bevat geen oxidatiemiddelen of silicoonverbindingen 

 Werkt als een tijdelijk anticorrosiemiddel direct na het (alkalische) reinigingsproces  

 De gereinigde producten kunnen na afloop verder worden behandeld ( bijvoorbeeld beitsen of 

poedercoating) 

  

 

DOSERING/GEBRUIK: 

 

 0,1 – 0,3 ml/l toevoegen tijdens de tussenspoeling direct na de reiniging of aan het laatste spoelwater 

(onthard water of demiwater); temperatuur tot 60 
0
C 

 

N.B.: 

 

Niet vermengen met andere producten! 

 

Alleen voor professioneel gebruik! 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

 

Verschijningsvorm: vloeibaar  

S.g. (bij 20 C):  1,05 g/ cm
3
 

pH ( in gedemineraliseerd water 

bij 20 C) 0,1 – 0,3 ml/l: 

9,9 – 10,8 

Viscositeit (concentraat, 20 C): < 50 mPas 

Houdbaarheid: 24 maanden (zie opslagcondities!) 

 

WERKZAME STOFFEN (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):  

 

 < 5 % Amfotere tenside  

 

OPSLAGCONDITIES: 

 

Minimum / maximum temperatuur voor opslag: zie etiket. Niet blootstellen aan direct zonlicht. 
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GEGEVENS T.B.V. TRANSPORT (ADR): 

 

UN nummer: 2491 

Klasse: 8 Verpakkingsgroep: III 

Juiste ladingnaam: Ethanolamine, solution 

 

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE 

PRODUCT:  

 

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC 

Gevarensymbool: C   bijtend 

Bevat: 2-aminoethanol (monoethanolamine) 

Bijzondere gevaren: R 20/21/22  Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking 

met de huid. 

R 34   Veroorzaakt brandwonden. 

 

Veiligheidsaanbevelingen: S  7  In goed gesloten verpakking bewaren. 

S 26  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water 

 afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 

S 27  Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 

S 28  Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. 

 S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een 

beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. 

S 45  Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk 

 een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). 

 

 

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM): 

 

Concentraat + Gebruiksoplossing:  

Saneringsinspanning: 

Weinig schadelijk voor in water levende organismen 

B 

 

VERPAKKING(EN): 

 

Bestelnummer: Verpakkingsvorm: 

401733 5 L (compact can) 

 

Versie: 14-09-2011 (vervangt versie: 24-01-2007) 

 

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. 

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website 

www.drweigert.nl ! 

 

 

 
 


