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Tank Clean Alkaline Extra 
 
Sterk alkalisch ontvettingsmiddel ter verwijdering van oliën en vetten 
 

• Zeer krachtig alkalisch reinigingsmiddel op basis van sterke oppervlakte-actieve 
 stoffen en alkalische zouten 

• Verwijdert plantaardige en dierlijke oliën en vetten 

• Economisch in gebruik 

• Veilig toepasbaar op epoxy coatings en op de meeste metalen 

• NSF geregistreerd voor gebruik in de voedselverwerkende industrie, toegelaten voor 
 categorie A2 
 
 
 

Toepassing 
 
Tank Clean Alkaline Extra wordt toegepast voor de 
verwijdering van oliën en vetten, en is zeer effectief 
voor de verwijdering van uitgeharde droge oliefilms in 
tanks. Tank Clean Alkaline Extra wordt ook toegepast 
als laatste behandeling van tanks die schoongemaakt 
moeten worden van "zwart" naar "wit" of van "zwart" 
naar "graan". Niet geschikt voor non ferro materialen 
zoals aluminium, tin, zink en gegalvaniseerd materiaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
De gebruiksconcentratie van het product is afhankelijk 
van de vervuilingsgraad, -aard, contacttijd, 
temperatuur en applicatiemethodiek. Bij gebruik in de 
voedsel- verwerkende industrie na reiniging grondig 
naspoelen met leidingwater. 
 
Algemene reiniging 
 
Maak een oplossing met een gebruiksconcentratie van 
0,5 – 10%. De reiniging bij verhoogde temperatuur 
uitvoeren, uitgezonderd bij drogende oliën, waarbij de 
temperatuur ten hoogste  55 °C mag bedragen. Na de 
reinigingsstap grondig naspoelen met water. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dompelreiniging 
 
Het product wordt in dompelbaden toegepast met een 
gebruiksconcentratie tussen 1 - 10%.  Maak de 
dompelvloeistof zo warm mogelijk met behulp van een 
verwarmingsspiraal of door middel van stoominjectie. 
Dompel de te reinigen onderdelen in het bad en laat 
ze enkele uren inwerken. De onderdelen hierna, 
afborstelen en met een krachtige waterstraal 
afspuiten. 
 
 

Kenmerken 
 

Kleur   :  licht geel 
Dichtheid (20°C)  :  1,3 
pH (onverdund)  :  >13 
Vlampunt (Closed Cup) :  niet van toepassing. 
 
 

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). 
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Toelatingen 
 
Geregistreerd bij het NSF, categorie A2 
(registratienummer 140782. A2: Het product kan 
worden gebruikt in dompelbaden, stoom- en 
mechanische reiniging, voor meer informatie 
raadpleeg www.nsf.org. 
 

 
 
 

 
 

http://www.nsf.org/

