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DEROX 320 

 ZURE OPLOSSING VOOR VEEL SOORTEN GEBRUIK : TEGEL REINIGER, 

AFBIJTEN VAN BETON EN METALEN. 

 

  

 

• Snelwerkend en zeer doeltreffend 

• Zeer polyvalent 

• Geconcentreerd 

• Lichte geur 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERPAKKINGEN : 

• IN 25 KG VERPAKKING, PALET VAN 24 X 25 KG 

• IN 6 KG VERPAKKING, VERZAMELKARTON VAN 4 X 6 KG 

• IN 1.2 KG VERPAKKING, VERZAMELKARTON MET 10 EENHEDEN 
 

  

 

DEROX 320 is een acid afschraper, specifiek ontworpen om een hechtingsbasis te 

leggen voor het verven. Dit product wordt ook gebruikt op alle metalen oppervlakten 

als ontvettend product voor het verven (rekening houden met de verschillen de 

systemen van verf op metalen : anti corrosie of andere). 

 

 

 

1. VERDUNNING : gebruik puur of verdund:  

• Aluminium: 100%,  

• Zink: 50%,  

• Verzinkt staal: 50%. 

2. AAN TE RAFEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Verstuiver, borstel, 

rol, penseel. Ook in een kuip te gebruiken voor het afbijten van metalen. 

3. WERKWIJZE : DEROX 320 sur de oppervlakte aanbrengen en laten inwerken. 

Het oppervlak afdoend spoelen door middel van een hoge druk reiniger of met een 

waterspuit. 

4. BEHANDELINGSTIJD : Van 5 tot 10 minuten naar gelang de grootte van de 

vervuiling. 

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen 

rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product..  

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Na elk gebruik dienen de 

gereedschappen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden. 
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7. VERBRUIKSRENDEMENT : Van 150 tot 200 ml/ m2 ongeveer.* 

8.STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de 

weersomstandigheden en directe zonnestralen. 

 
* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor 

de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen 

product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.   
. 

 

 

 

 

 

 

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Bescherm die oppervlakten die niet 

gereinigd moeten worden (schilderijen, marmer, franse witsteen, kalksteen, glas 

metalen en de omliggende vegetatie). Bij twijfel is het beter voorafgaand een test te 

doen op een kleine oppervlakte.  

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Dit product is een mengeling van 

minerale zuren. Het is corrosief ter hoogte van de opperhuid en kan zware 

brandwonden veroorzaken. Bij contact met de huid onmiddellijk met overvloedig 

water wassen. Draag een volledig veiligheidspak welke bescherming geeft tegen 

chemische producten. Veiligheidsbril met een volledige beveiliging tegen spatten 

gebruiken en handschoenen in PVC dragen. 
 

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate 

aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen. 

Lees het veiligheidsinformatieblad. 

   

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN 

• Waterig product in de vorm van een 

sterk geconcentreerde vloeistof  

• Lichtjes gekleurd  

• Soortelijke massa : 1,2 +/- 0.03 g / 

cm3 bij 20°C 

• pH : 1 

• Niet vorstbestendig maar is 

zelf herstellend  

• Vlampunt: onontvlambaar 
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