
Vorreiniger B
NTA-frei

Pagina 1 van 2De hooggeconcentreerde, fosfaat- en NTA-vrije, alkalische hoogschuimende voorreiniger
voor de voorwas van personenauto´s en vrachtwagens. De combinatie van hoogwaardige
complexvormers en speciale oppervlakteactieve stoffen lost zelfs hardnekkige aanslag
zoals insecten,uitwerpselen van vogels, verontreiniging uit het milieu en vuil op velgen
extreem snel op en is daarom uitermate geschikt voor drukbezochte wasinstallaties en voor
contactloos hogedrukreinigen. Speciale corrosie-inhibitoren zorgen voor een hoge
compatibiliteit van het materiaal met gevoelige componenten, zoals bijv. geëloxeerd
aluminium. Ook ideaal voor het van was ontdoen van copolymeren. Ook optimaal geschikt
voor biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. Snel scheidend conform ÖNORM 5106.
Conform VDA klasse A: Inwerktijd max. 5 min, max. gebruiksconcentratie 1:300 Klasse B:
Inwerktijd max. 1 min, max. gebruiksconcentratie 1:30

Toepassingsgebieden
Personenauto´s, bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, stalen velgen en alkalibestendig
gelakte aluminiumvelgen.

Aanbevolen gebruik
Afhankelijk van de verontreiniging: Voorreinigen: 1:30 tot 1:50. Velgen reinigen: 1:3 tot
1:10. Ontwassen van copolymeren: 1:5 tot 1:10. Doe-het-zelf hogedrukreinigen: 1:300.
Over het gehele oppervlak aanbrengen, kort laten inwerken en met behulp van de
hogedrukreiniger grondig afspoelen. Conform VDA klasse A: Inwerktijd max. 5 min, max.
gebruiksconcentratie 1:300 Klasse B: Inwerktijd max. 1 min, max. gebruiksconcentratie
1:30

Houder
Houder Art.nr
11 KG 248011
33 KG 248033
225 KG 248225

pH-waarde: 13,1

Waarschuwingen
Niet gebruiken op hete oppervlakken.;Niet laten opdrogen.;Vóór gebruik controleren op
geschiktheid en compatibiliteit.;

Aanwijzing
Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze

© Koch-Chemie GmbH — Einsteinstr. 42 — D-59423 Unna — T +49 - 23 03 - 9 86 70 - 0 www.koch-chemie.com



Vorreiniger B
NTA-frei

Pagina 2 van 2aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is
voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag totuw beschikking.
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