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PRODUCT INFORMATIE 
INKTOPLOSSER TYPE D 
 

1. Eigenschappen 
 
Krachtige, goed biologische en vooral veilige afbreekbare reiniger voor het veilig 
en effectief verwijderen van inkt, verf, hars, pigmenten, lak en vet.  
Bijzonder goed biologisch afbreekbaar. Inktoplosser type D heeft een 
aangename, enigszins zoete geur. Goed wateroplosbaar, waardoor toevoegen 
van extra emulgatoren overbodig is. Het vlampunt > 61ºC.  
Inktoplosser type D is een uitstekende vervanger voor de traditionele reinigers 
die een laag vlampunt hebben of de niet biologisch afbreekbaar zijn. 
  
Speciale voordelen 
 

• Type D is gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
• Type D heeft een hoog vlampunt:>61ºC  
• Type D Lost verf en inkt, en andere vetstoffen of vervuiling snel op. 
• Type D bevat geen aromaten 
• Type D bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 

1.1.1 trichloorethaan etc. 
• Type D dringt snel door de taaiste vervuiling en verwijdert verf en inkt. 
• Type D is een neutraal product, maakt geen vlekken. 
• Type D is niet corrosief voor metalen. 
• Type D bevat geen chloorhoudende solventen. 
• Type D is ongevaarlijk voor mens en milieu. 
• Type D is vrij van labelling 
• Type D valt buiten de A.D.R. wetgeving ten aanzien van transport 

gevaarlijke stoffen 
• Type D is veilig te gebruiken op machine onderdelen en inktrollen. 

 
Toepassingen: Het reinigen van kleurmengers, gereedschappen, vloeren, 
mengketels, rollen, drukplaten, screen en op drukkerijapparatuur.  
 
Wij adviseren het te reinigen object vooraf op resistentie te testen 
 
Al deze producten zijn uitsluitend voor industrieel en professionele gebruik. Deze informatie wordt steeds zonder enige 
verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke 
veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker. 

 

  De oplossing voor een beter milieu 


