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GP Degreaser 
 
Reinigingsmiddel  voor het verwijderen van zware  minerale oliën en vetten  in 
hoofdzakelijk koelsystemen 
 

• Emulgerend reinigingsmiddel  

• Geschikt voor het verwijderen van minerale oliën/vetten en conserveermiddelen 

• Veilig te gebruiken op de meeste metalen, epoxy en zink-silicaat coatings 
 
 
 

Toepassing 
 
Hardheidszouten in een koelsysteem worden 
verwijderd met een zure reiniger. Indien veel vet/olie 
vervuiling in het koelsysteem aanwezig is, zal dit 
proces niet optimaal verlopen. GP Degreaser is een 
product dat de  vetr/olie vervuiling effectief oplost.  
Het product wordt tevens toegepast voor een sproei-, 
dompel en circulatie-reiniging. GP Degreaser  is veilig 
te gebruiken op de meeste metalen, epoxy en zink-
silicaat coatings. 
 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
Circulatiereiniging van Koelsystemen 
 
Vul het koelsysteem met een emulsie van GP 
Degreaser en water. Maak hiervoor een verdunning 
van 5-10%, afhankelijk van de aard en graad van de 
vervuiling. Laat deze verdunning  gedurende 12 tot 24 
uur circuleren bij max. 60 °C. Vervolgens de 
reinigingsvloeistof afvoeren en het systeem grondig 
spoelen met schoon water  totdat het spoelwater 
helder is. Ter voorkoming van roestvorming in het 
koelsysteem adviseren wij direct na de reinigingstap  
Cool Treat NCLT  toe te voegen. Raadpleeg hiervoor 
het PID (product-informatiedocument). 

Tankreiniging 
 
Spray de tank in met onverdunde GP Degreaser  
totdat de wanden geheel vochtig zijn, laat het 
product 30 minuten  inwerken. Spoel ieder 
tankcompartiment gedurende 45 minuten met water 
van max. 60°C. 
 
 

Kenmerken 
 

Kleur   :  licht geel - geel 
Dichtheid (20°C)  :  ca. 0,83 kg/l 
pH (concentraat)  :  niet van toepassing 
Vlampunt (Closed Cup) :  63 °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). 
 


