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Bijzondere voordelen: 
• Laag/hoog vlampunt 

• Geen MAK waarde 

• Aangename geur 

Juma Solutions BV Virulyweg 8 7602 RG Almelo

Onvetten 

Olievlekken in de vloer, zwaar 
aangekoekt vet op machines, 
lijmresten, teer en tectyl. 
Normaal alleen te verwijderen 
met stoom, dit vreet tijd en 
energie. 

  

De oplossing 

Ontvetter Sol Basis/HF is een 
krachtige veilige industriële 
ontvetter op basis van 
alifatische koolwaterstoffen. 

Soorten Vervuiling 

Ontvetter Sol Basis/HF is 
geschikt voor de volgende type 
vervuilingen. 
U moet dan denken aan: 
Zwaar aangekoekt vet, olie op 
motoren, onderdelen of 
apparatuur. 
Geschikt in de metaal, 
scheepvaart, loonwerkers, 
transportsector en technische 
onderhoudsdiensten. 

ONTVETTER SOL BASIS/HF 
 Voor een krachtige ontvetting 
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Omschrijving: 
Ontvetter Sol Basis/ HF is een krachtige en veilige industriële ontvetter op basis van alifatische 

koolwaterstoffen. Als substituut voor reiniging met stoom levert Ontvetter Sol Basis/HF flink wat tijdbesparing 

op. 

Ontvetter lost aangekoekte vet en vuillagen gemakkelijk op. 

Gebruiksaanwijzing: 
1. Ontvetter Sol puur aanbrengen met een kwast, verstuiver of borstel, of dompelen. 

2. Ontvetter Sol enkele minuten laten inwerken en afborstelen. 

3. Herhaal de behandeling indien nodig. 

4. Raadpleeg bij twijfel altijd uw adviseur. 

Bijzondere voordelen Ontvetter Sol Basis/HF: 
• Werkt gemakkelijk ook in het geval van extreem vastzittende opgehoopte vetlagen en vuil. 

• Breekt door de krachtige samenstelling de moleculaire structuur van vuil af. 

• Lost de kleeflaag, waarmee vet vuil en oxidatieproducten zich aan het oppervlak vast hechten op, dringt er 

diep in en emulgeert deze vuildeeltjes, daarna dispengeert de vervuiling door het reinigingsproduct, zodat 

deze op een eenvoudige wijze verwijderd kunnen worden. 

• Oliën en vetten worden opgelost en in de oplossing gehouden zodat ze niet op andere plaatsen opnieuw 

kunnen neerslaan. 

• Geeft na droging een moleculaire filmlaag met conserverende eigenschappen. 

Eigenschappen: 
Fysische eigenschappen: Vloeistof 

Kleur:    Transparant 

Reuk:    Specifiek 

Type:    Oplosmiddel 

PH:    N.v.t. 

Oplosbaarheid in water:  Niet 

Vlampunt Basis:   36℃
Vlampunt Basis HF:  74℃ 

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijk ervaringen, bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de TPI, en 

MSDS bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de 

producten zijn voor risico van de gebruiker. 

ONTVETTER SOL BASIS/HF
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