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DEGRAISSEUR HYDRO L-19400 

                       Gebruiksklare watergebaseerde ontvett ingsmiddel 
 
 
Ontvet ter  L-19400 werd speciaal  ontworpen rekening houdend met de vereisten van de  
VOC wetgeving.  
 
 
EIGENSCHAPPEN: 
 

-  Val t  n iet  onder de VOC wetgeving.  (VOC gehal te lager dan 15 g/ l i ) .  
-  Droogt snel ler  dan de gebruikel i jke watergedragen ontvet t ingsmiddelen.  
-  Lost  carrosiewerende ol iën goed op.  
-  Te gebruiken op staal ,  roestvr i j  s taal  ( inox),  walshuid,  z ink,  koper,  op de meeste 

aluminium leger ingen en op geanodiseerde ondergronden. 
-  Product  is  b io afbreekbaar conform de Europese wetgeving.  
-  Kan probleemloos gebruikt  worden tot  b i j  -5°C. 
-  Bevat roest inhib i toren wat roestvorming t i jdens de behandel ing voorkomt.  

 
 
 
GEBRUIK EN TOEPASSING: 
 
Degraisseur Hydro L-19400 wordt  best  verneveld en nadien afgeveegd met zuivere 
doeken. 
Afhankel i jk  van de staat  van de ondergrond is  het  wensel i jk  om het product  gedurende 
30 tot  60 sec.  te laten inwerken alvorens de oppervlakte af  te vegen. 
In geval  van extreme vervui l ing is  het  soms noodzakel i jk  om een tweede gel i jkaardige 
behandel ing toe te passen. 
Behandelde oppervlakten moeten niet  gerein igd worden met water.  
Men mag rechtstreeks overschi lderen.  
 
Voor b i jkomende informat ies verwi jzen we naar onze MSDS.  
 
 
VERPAKKINGEN: 
 
Sproeibus van 1l i ;  1 l i  – 5 l i  – 25l i .  
 
 
 
 
 
Opmerking:  de resul taten worden niet  meer gewaarborgd indien het  product  gemengd of  
verwerkt  werd in combinat ie met andere systemen dan deze voorgeschreven door 
ROBIN S.A. 
Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel de laatste 
editie is. Alle informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste 
omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen. 
 


