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ALKALISCHE REINIGER 

Toepassing :  

Alkalische hoog performante reiniger voornamelijk 
inzetbaar bij hoge ontvettingseisen, zoals bij het 
verwijderen van plantaardige & dierlijke vetten en 
oliën. 

Eigenschappen  

BONDERITE C-AK VK 5 is een wateroplosbaar 
product, met uitstekend ontvettend vermogen ten 
opzichte van oliën, vetten en verbrandingsresten 
(in keukens, ...). 

Dit product is geformuleerd op basis van NaOH, 
maar is vrij van fosfaatverbindingen, en silicaten; 
het is biologisch afbreekbaar. 

Toepassing van deze reiniger laat toe de zoutzuren 
te neutraliseren, welke tijdens een brand van PVC 
materiaal ontstaan; dit product laat tevens een 
passiverende laag na op staal en ijzeren 
onderdelen; het kan toegepast worden om 
kunststoffen te reinigen. 

Parameters  

Uitzicht : kleurloze vloeistof 
Dichtheid : 1,1 kg /L 
pH : 13 (concentraat) 

12,5 (5% concentratie) 
Oplosbaarheid : oplosbaar in water 
Opslag : 5 – 30 °C in een droge omgeving 
Houdbaarheid : 2 jaar in oorspronkelijke verpakking 

Gebruiksaanwijzing  

Product wordt toegepast na verdunning in water 
door een borstel of met sproeiapparatuur. 

Verdunningsratio : 
Roetverwijdering & reiniging na een brand : 30 g/L 
Vloerreiniger 30 - 50 g/L 
Kunststof onderdelen 1 - 20 % (of als 
concentraat) afhankelijk van de vervuiling 

+ Laat het product gedurende enige tijd inwerken 
op het oppervlak 

+ Reinig de onderdelen met koud water; spoel 
hierbij van beneden naar boven & gebruik een 
borstel om alle vervuiling samen met de 
chemicaliën te verwijderen 

+ In het geval van reiniging na een brand: spoel de 
te reinigen oppervlakte met de oplossing, tot de 
chloriden verdwenen zijn; spoel het voorwerp 
achteraf niet af met water, maar laat de oplossing 
op het oppervlak opdrogen. 

Veiligheid  

Raadpleeg het veiligheidsdata blad van dit product 
vooraleer het toe te passen. 
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OPMERKINGEN : 

 

De hierboven vermelde gegevens, met name de voorstellen met betrekking tot de verwerking en het gebruik van onze producten, zijn 

gebaseerd op onze kennis en ervaring. Omdat wij geen controle hebben over de verschillende materialen, de verwerkings - en 

de omgevingscondities waarmee u werkt, raden wij de gebruiker altijd aan om voldoende proeven uit te voeren, om aldus na te gaan of 

producten geschikt zijn voor de beoogde verwerking en toepassing. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als gevolg van de hierin 

opgenomen informatie of mondeling advies, tenzij opzet of grove schuld kan worden bewezen tegen ons. 

 

Uw gegevens worden door ons bijgehouden enkel voor het afhandelen van uw vraag tot informatie. U beschikt over een kosteloos recht 

op toegang, schrapping en verbetering van uw gegevens. 
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