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Degreaser 156 
 
Reukloze, niet emulgerende ontvetter 
 

• Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen 

• Vormt geen emulsie met water, de vervuilde olie kan via een olie-/waterafscheider 
worden gescheiden, en via recycling worden hergebruikt of worden vernietigd, hierdoor 
worden problemen met het afvalwater voorkomen 

• Reukloos en met grote reinigingskracht 
 
 
 

Toepassing/Eigenschappen 
 
Speciaal ontvettingsmiddel voor het verwijderen van 
olie- en vetvervuilingen van machine- en motor-
onderdelen,  transmissies, kogellagers, tandraden, 
metalenonderdelen etc. Het product wordt toegepast 
in garages, onderhoudsbedrijven en werkplaatsen. 
Bovendien kan het product in een dompelbad worden 
gebruik voor het reinigen van sterk gecontamineerde 
onderdelen.  
 
 

Gebruiksaanwijzing 
 

Algemene reiniging 
 
Voor het reinigen van vervuilde onderdelen en 
oppervlakken Degreaser 156 onverdund  gebruiken. 
De  onderdelen goed bevochtigen. Afhankelijk van de 
aard/graad van de vervuiling het product 5 tot 60 
minuten laten inwerken, tussendoor af en toe 
borstelen. Na reiniging de onderdelen goed naspoelen 
met water.  
 
Dompelreiniging 
 
Het product  wordt in dompelbaden onverdund en 
onverwarmd toegepast. De te reinigen onderdelen in 
het bad leggen en enige uren laten inwerken. Daarna 
onderdelen uit het bad nemen en goed met een 
krachtige waterstraal afspuiten. 

Opmerking 
 
Onderdelen waarbij roestvorming voorkomen moet 
worden, dienen niet met water maar met schone 
Degreaser 156 te worden afgespoeld en daarna te 
worden droog geblazen. 
 
Koudreinigers mogen alleen worden gebruikt in 
combinatie met een olie-/waterafscheiders. Om een 
optimale olie/waterafscheiding te garanderen mogen 
koudontvetters nooit gebruikt worden met grote 
hoeveelheden emulgerende reinigers. 
 
 

Kenmerken 
 

Kleur   :  kleurloos 
Dichtheid (20°C)  :  0,80 kg/l 
pH (concentraat)  :  niet van toepassing 
Vlampunt (Closed Cup) :  > 62 °C 
 
 

Veiligheidsinformatie 
 
De gebruiker van dit product dient zich aan de 
nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid 
en milieu te houden. Zie voor meer informatie over de 
samenstelling, de meest actuele veiligheidsgegevens 
en disclaimer het EG-veiligheidsinformatieblad 
(MSDS). 
 


