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PRODUCT INFORMATIE 

DISC WASHER CLEANER  868 

Eigenschappen 
Kwalitatief hoogwaardige laagschuimende machinereiniger waaraan een 
corrosiebeschermer is toegevoegd. Door de toevoeging van speciale tensiden en 
hulpstoffen kan DISC Washer Cleaner al worden ingezet vanaf lage temperaturen 
(20°C). DISC Washer Cleaner genereert zeer weinig schuim dat tevens zeer snel 
wordt afgebroken. Bij gebruiken boven 35°C treedt helemaal geen 
schuimvorming meer op. 
 
Toepassing 
Het reinigen van machines en blank-metalen onderdelen waaraan tegelijkertijd 
corrosiebescherming wordt gegeven in afwachting van een verdere behandeling 
en bewerking.  

 

Gebruik 
Uitermate geschikt wanneer gebruikt met behulp van een industriële (rotatie) 
machinereiniger. De installatie bij voorkeur instellen op verdunning 1:50 
(maximaal 1:10, minimaal 1:150), afhankelijk van de mate van vervuiling. Het 
beste resultaat wordt bereikt bij een temperatuur 60-80°C. 
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Veiligheid & Milieu conform Europese richtlijnen. 
DISC Washer Cleaner is biologisch afbreekbaar                                                                   
(28 dagen Close Bottle TestC02 > 90%; 28 dgn; OECD 301B). Bij voorkeur 
vorstvrij opslaan.  

Karakteristieken 
-   DISC washer cleaner 868 is biologisch afbreekbaar 
- Veilig te gebruiken op blank-metalen onderdelen 
- Genereert bijzonder weinig schuim dat tevens zeer snel wordt afgebroken 

(speciaal bij gebruik boven 35°C) 
- DISC washer chemical kan ook ingezet worden bij lage temperaturen, wat uw 

energie rekening omlaag brengt en het milieu ontlast. 
- Laat geen vettige laag achter op het behandelde oppervlak 
- Emulgeert eenvoudig met alle soorten vervuiling voor een effectieve reiniging 
 
 
 

    draagt bij aan een schoner milieu 
 
 
Al onze producten zijn uitsluitend voor industrieel en professioneel 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. 


