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OMSCHRIJVING  Vetclean OS is een zeer sterk geconcentreerde, laagschuimende, 
alkalische ontvetter op basis van oppervlakte actieve stoffen, 
reinigingsversterkers en loog. 

KENMERKEN 
 

 - Snelle en diep doordringende werking 
- Zelfwerkend 
- Door de emulgerende werking worden oliën en vetten 

waterafspoelbaar 
- Geschikt voor machinale verwerking 

TOEPASSING 
 

 Zeer geschikt voor heavy duty reiniging zoals het verwijderen van aanslag 
door roet en brandschade op vloeren, wanden, meubilair en dergelijke.  
Ook geschikt voor de reiniging van kunststof(gevel)panelen e.d. 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

 - Verdun Vetclean OS zonodig met water tot maximaal 1:10 
- Breng het product aan met behulp van een handlage drukspuit,  

vernevelspuit of schrobzuig machine 
- Borstel door met een harde borstel 
- Laat het product een paar minuten inwerken  
- Spoel of spuit af met schoon water of machinaal met schoon water 
 

THEORETISCH RENDEMENT 
 

 Circa 20 m²/l 
 

Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling, verdunning en soort 
ondergrond. 

APPLICATIE CONDITIES 
 

 Minimale omgevingstemperatuur :     5°C 
Maximale relatieve vochtigheid              :  100% 
Minimale ondergrond temperatuur :     5ºC 
Maximale ondergrond temperatuur :   35ºC 

REINIGING APPARATUUR  Direct na gebruik met schoon water. 

DICHTHEID (SG) 
 

 Onverdund product ca. 1,06 kg / liter 

PH WAARDE  Onverdund product:  circa 12,8 
Verdund met water 1:10: circa 12,1 
 

VERPAKKING 
 
 
 

 10 liter can HDPE 
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HOUDBAARHEID 

 

  
Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije  
ruimte in onaangebroken, originele verpakking. 

RESTANTEN  Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, 
in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften. 

ETIKETTERING 
 

 Xi, irriterend 
Bevat: 2-Butoxyethanol 
 

R 20/21/22 Schadelijk bij inademing, aanraking met de huid en 
                          opname door de mond. 
R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. 
 
S 36  Draag geschikte beschermende kleding. 
 

Zie voor verdere informatie het Veiligheidsinformatieblad op www.chemtec .nl  

TRANSPORT GEGEVENS 
 

 Volgens RID/ADR geen classificatie vereist. 
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Vervangt alle voorgaande documentatiebladen 
 

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. 
Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerk ing van de producten zijn 
voor risico van de gebruiker. 

 


