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Oppervlaktebehandeling 
Aluminium

Producten

voor de behandeling van

blanke, gelakte en gecoate

aluminium

profielen en voorwerpen
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Voorbehandeling en behandeling 
vóór het lakken

Onvetten – Ontfluxen – Dechromateren - Signeren

Weverijstraat 6 T. +32 (0)55 301 640
B - 9600 RONSE       F. +32 (0)55 305 118
E. info@sofel.be W. www.sofel.be

Product Toepassing

ALUGRANET Alkalische reiniger voor het verwijderen 
van oliën en vetten

ALUGRANET AM Alkalische CIP reiniger voor het 
verwijderen van oliën en vetten in 
gesloten wasmachines

ALUPIX Door verneveling ontvetten, 
reinigen en beitsen van aluminium en 
aluminiumlegeringen

ALU & METAL PICKLE Door dompeling reinigen en beitsen van 
aluminium en aluminiumlegeringen

ALU & METAL PICKLE Surfactantblend voor optimale 
ADDITIEF bevochtiging bij het beitsen

ALU PICKLE Door inneveling reinigen en beitsen van 
aluminium en aluminiumlegeringen

ALUKALI Verwijderen van de chromaatlaag en 
extra reiniging door middel van dompelen

ALUCID Verwijderen van mogelijke reactie-
producten en onzuiverheden door middel 
van dompelen

ELECTROSIGN ALU Electrolyse vloeistof om aluminium te 
signeren

Oppervlaktebehandeling Aluminium

INDUSTRIAL CHEMICALS
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Ontlakken

Product Toepassing

ALUSTRIP 2007 Stripper op basis van niet 
gehalogeneerde, organische solventen 
en ontlakkingsversnellers. 
Methyleenchloride en NMP vrij

ALUSTRIP ADDITIEF Hoogalkalisch watervrij additief ter 
versterking van Alustrip 2006 en 2007

STRIPCOVER Minerale afdeklaag gebaseerd op een 
mengsel van hogere alkanen

ALUKALI Verwijderen van de chromaatlaag en 
extra reiniging door middel van 
dompelen

ALUCID Verwijderen van mogelijke 
reactieproducten en onzuiverheden 
door middel van dompelen

Oppervlaktebehandeling Aluminium

INDUSTRIAL CHEMICALS
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Product Toepassing

ALUNET Speciaalreiniger en –ontvetter

ACRYSOL Krachtige reiniger en ontvetter op solventbasis 
voor verwijderen van hardnekkige lijmresten, 
mastic, …

ALUBRIGHT Reiniger en vernieuwer voor aluminium 
schrijnwerk. Beschermt tegen verkleuring en 
veroudering en geeft een diepe blijvende glans

ALU SCRATCH REMOVER Verwijdert lichte krassen op aluminium 
schrijnwerk

SCRATCH SOLV Verwijdert lichte krassen en maakt aluminium 
spuitklaar

SODEMARK Potlood verwijderaar op blank aluminium

SOFT SURFACE CLEANER Krachtig reinigingsmiddel dat vuil, vet en olie 
verwijdert zonder delicate oppervlakken te 
beschadigen

Reiniging, lijmverwijdering en 
reparatie tijdens constructie en manipulatie
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Product Toepassing

ALUWASH Professionele krachtige allesreiniger voor licht
vervuilde aluminium. Verwijdert eenvoudig, snel
en zonder moeite vuil en schadelijke stoffen

BIONET Reinigt, poliert en beschermt aluminium

ALUBRIGHT Reiniger en vernieuwer voor aluminium 
schrijnwerk. Beschermt tegen verkleuring en 
veroudering en geeft een diepe blijvende glans
(op solvent basis)

ALUPROTECT Reinigt en beschermt aluminium tegen 
verkleuring en veroudering (watergebaseerd). 
Glansvernieuwend.

RENO & PROTECTOR Reiniger en vernieuwer voor matig verweerd        
+ PTFE aluminium lakwerk. Beschermt tegen verkleuring 

en veroudering en geeft een diepe blijvende 
glans. Met PTFE-toevoeging.

RENO & PROTECTOR HD Superreiniger en vernieuwer voor sterk verweerd 
+ PTFE aluminium lakwerk. Beschermt tegen verkleuring 

en veroudering en geeft een diepe blijvende 
glans. Met PTFE-toevoeging.

Onderhoud, renovatie en bescherming 
van blanke, gelakte en gecoate alu-oppervlakken
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