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Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij
wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze
producten. Informeer bij de Afdeling Techniek of er geen recentere versie van de Technische
Productinformatie is uitgegeven.

Productomschrijving

Stelfloor Ontvetter is een waterige oplossing die zuren en detergenten bevat om
vloeren te ontvetten en aan te etsen.

Eigenschappen

Watergedragen kleurloze vloeistof
Te gebruiken voor het aanetsen en ontvetten van vloeren van beton, zand-
cementdekvloeren en geschilderde oppervlakken
Bevat zuren en dus corrosief

Gebruik/Toepassing

Stelfloor Ontvetter wordt toegepast op beton- en zandcement dekvloeren om de
hechting van vloerverven op onbehandelde of geschilderde ondergronden te
bevorderen. Stelfloor Ontvetter verwijdert de slikhuid van beton door aan te etsen.
Ontvet met dieptewerking vloeren doordrongen van olie en vetten (garages, ateliers,
machinekamers, opslagplaatsen, enz.).

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens
gelden

: blank

Dichtheid : 1,09 kg/dm³
Theoretisch rendement : Etsen: 3-6 m2/liter, Ontvetten: 2-5

m2/liter (afhankelijk van de
toegepaste werkwijze)

Leverbaar in de kleuren : blank

Systeeminformatie

Voor etsen:
De vloer licht bevochtigen en het product onverdund gelijkmatig aanbrengen (3-6
m2/l), 30 minuten laten inwerken, reinigen met harde borstel en grondig naspoelen
met zuiver water. Laten drogen alvorens te schilderen.

https://www.verfschilderen.nl/stelfloor-degraissant-ontvetter.html

https://www.verfschilderen.nl/stelfloor-degraissant-ontvetter.html
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Voor ontvetten:
Het zelfde als bij etsen, echter meer aanbrengen (2-5 m²/l), langer laten inwerken
(1 uur), reinigen met harde borstel en grondig naspoelen met zuiver water.
Laten drogen alvorens te schilderen.

Verwerking van het product

Kwast (harde borstel/bezem)

Type verdunning : gebruiksklaar
Volumepercentage verdunning : n.v.t.
Reinigingsmiddel : direct na gebruik met zuiver water

Theoretisch rendement
5 m²/liter (afhankelijk van de toegepaste werkwijze)

Opmerking:
Stelfloor Ontvetter bevat zuur en is corrosief.

Veiligheid/Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens
gelden

: blank

Vlampunt volgens ISO 1516 : > 100°C

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de
richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.
De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en
regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.
Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of
www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid : In onaangebroken verpakking
tenminste 12 maanden. Vorstvrij
bewaren.

Verpakking : 5 liter
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