
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Speciaal ontvetter 
voor koud en warm gebruik 

 HPC 87 is een zeer snel en effectief werkend product om problemen op te lossen die zich 

voordoen bij het koud ontvetten met hogedrukapparatuur. 

 Reinigt carrosserieoppervlakken zonder schuren of schrobben bij gebruik van een 

hogedrukreiniger. 

 Zonder aantasting van aluminium en ruiten bij gebruikelijke verdunning. 

 Ontvet zeildoeken van vrachtwagens (van nylon of textiel). 

 Voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar, zelfs in bijzonder hard water. 

 Is met water te verdunnen en heeft een wateronthardende werking. 

 Geeft geen irriterende dampen af en is fosfaatvrij. 
 

TOEPASSING 

HPC 87 is te gebruiken in de transportwereld, auto- en 

garagebedrijven, Rijkswaterstaat, gemeentelijke 

instellingen, industriële bedrijven, koelwagens, 

caravanhandelaren, jacht- en botenbouw. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Verdunnen met water: minimaal 2% (voor onderhoud), 

maximaal 10% (bij zware vervuiling). Van beneden naar 

boven, op het te ontvetten oppervlak aanbrengen met behulp 

van een sprayer (al dan niet met schuimkanon) of verstuiver 

en kort laten inwerken. Het product mag niet opdrogen op het 

te reinigen oppervlak. Afspoelen met een hogedrukreiniger 

die een capaciteit heeft van minimaal 11 l/m. Druk instellen 

op 75 tot 100 bar. Bij grote voertuigen de behandeling 

zonodig herhalen. In wasstraten het product 1% tot 5% 

verdunnen in water wanneer het gaat om bedrijfswagens. 

 

 

 
 
 
 

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Zich houden aan de voorzorgsmaatregelen welke op de 

verpakking voorkomen. Draag geschikte handschoenen. In 

geconcentreerde vorm kan het product verf en laklagen 

dof maken. Vermijd contact met de ogen (onmiddellijk 

naspoelen met water). 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 

Type: vloeibare schuimende ontvetter 

Kleur: kleurloos 

pH: ± 13,4 

Dichtheid: ± 1,06 g/cm³ 

 
Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze 
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote 
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene 
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd 
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de 
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al 
herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van 
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig 
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek. 
 
Versie: 0743-0909 
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