
      PASSIVAL 110L 

ONTVETTEND PASSIVERINGSMIDDEL EN TIJDELIJK 

BESCHERMINGSMIDDEL VOOR STAAL EN GIETIJZER 

 

 

 VERPAKKING: 

-1000 l - IBC containers Transparant 

HDPE gehomologeerd UN / Gevuld tot 

1240 Kg 

-200 l - vat Donkerblauw HDPE 

gehomologeerd UN / Gevuld tot 240 Kg 

-20 l - bidons Donkerblauw HDPE 

gehomologeerd UN / Gevuld tot 25 Kg 

 

 

 

 

 

 

PASSIVAL 110 L is een product dat speciaal ontwikkeld werd voor het ontvetten, 

passiveren en de interoperationele bescherming van stalen en gietijzeren 

onderdelen. 

PASSIVAL 110 L kan gebruikt worden dmv onderdompeling, spuiten of met een 

hogedrukmachine. 

 

 

 

UITVOERING DMV ONDERDOMPELING:  

Temperatuur: 20 tot 90°C 

Tijd: Enkele minuten. 

Gebruiksconcentratie: 5-20% in water 

Opmerking: Spoel de onderdelen niet af met water. 

UITVOERING DMV SPUITEN: 

Temperatuur: 20 tot 90 °C 

Concentratie: 5 tot 20% 

Opmerking: voor gebruik op gietijzer wordt aanbevolen te werken met een 

concentratie van 1 tot 5%. 

OPSLAG :  

• Minimale opslagtemperatuur: +10°C 

• Maximale opslagtemperatuur: + 25°C 

Bewaar het product bij kamertemperatuur op een plaats die beschermd is 

tegen weersinvloeden en direct zonlicht.  

 

Technische fiche- • Mei 2021 

Pagina 1/2 



Indien het product niet binnen 12 maanden na de fabricagedatum wordt 

gebruikt, maar de opslagvoorwaarden in acht zijn genomen, kan het product 

gedurende een langere periode worden bewaard. Neem in dat geval contact 

op met onze verkoopafdeling.  

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

• Heldere geelbruine vloeistof 

• Dichtheid bij 20°C: 1,2 +/- 0,05 
g/cm3 

• pH puur: 14. 

• Vorstbestendig 

 

 

 

Contact met de ogen en de huid vermijden. Hanteer zonder spatten. 

Raadpleeg voor veilig gebruik het veiligheidsinformatieblad. 

 
Belangrijk: De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk 

oppervlak (slijtage, wijziging van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting 

van het te behandelen oppervlak te voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren 

op een klein te behandelen oppervlak, met inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er 

geen aantasting optreedt. Professioneel product: gevaarlijk, respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Draag 

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad (VIB). 
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