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Waterbasis ontvetting                                         

Beschrijving 
 

Krachtige alkalische allesreiniger en 
ontvetter met breed spectrum voor dagelijks 
gebruik. 

Toepassingen 
 

▪ Uitermate geschikt voor het verwijderen van inkt, 
vet, olie, nicotineaanslag, insecten, etensresten, …  

▪ Eveneens bruikbaar voor het reinigen van motoren 
en vette onderdelen, garagevloeren, spoeltafels en 
het ontvetten van koetswerk voor het herspuiten. 

▪ Reinigen van ramen, vensters, spiegels en PVC- 
toepassingen.  

▪ Huishoudelijke en professioneel toepasbaar als 
reiniger voor muren, vloeren, houtwerk. 
TOPCLEAN is veilig voor tapijten, zetels, textiel… 

 
▪ Verwijderen van roetaanslag na brand en 

roetafzetting op glas bij hout-, mazout,- en 
kolenkachels of haarden.  

Algemene Kenmerken 
 

Uitzicht:                               vloeibaar preparaat 
Geur:                                   kenmerkend 
Viscositeit mPa.s/20°C:      1 
Dampspanning/20°CPa:     2332 
Relatieve dichtheid/20°C:   1,005 
PH:                                     12,9 
Zelfontbranding °C:            230 
Vlampunt °C:                      / 
Kookpunt/kooktraject °C    100 –173 
Smeltpunt/smelttraject°C    0 
Wateroplosbaarheid           volledig oplosbaar 

Gebruiksaanwijzing - Dosering 
 

1. Manuele reiniging: max. 2.5% aan water toevoegen 
(2.5 L / 100 L water). Wassen met een spons of 
een borstel. Goed naspoelen. 

2. Met nevelapparaat: naargelang de bevuiling 5% tot 
10% (5 tot 10 L / 100L) aan water toevoegen. 
Benevelen vanonder naar boven. Max. 2 min laten 
inwerken en goed afspoelen met de waterslang of 
met hogedrukspuit. 

3. Met hogedrukreiniger: in de productreservoir 1L 
TOPCLEAN / 10L water  oplossing vullen. Als 
gewenste temperatuur ong. 50 °C. en dosering aan 
de sproeikop regelen van 0.5% tot 2%. 

4. Als glasreiniger: dosering max. 0.7% 
5. Overdosering geeft geen meerwaarde aan de 

werking van het product. 

Eigenschappen 
 

▪ niet giftig 

▪ niet brandbaar 

▪ biologisch afbreekbaar 

▪ gedoseerd, onschadelijk voor de huid. 

▪ heeft een betere en snellere werking bij 
gebruik met warm water (+/- 50 graden C) 

 

▪    Onze producten zijn inzetbaar 
om volgens de voorgeschreven 
technieken en voorschriften te reinigen 
conform de HACCP normen. 

Verpakking – Opslag 
 

12x 1L - 4x 5L – 25L – 200L – 600L 
 
 

Bewaren in een goed gesloten verpakking in een 
gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte. 
 
Vermijdt metalen verpakkingsmateriaal. 
 
Voorzichtig behandelen om lekkage te voorkomen. 

Voorzorgen bij gebruik 
 

 

Inlichtingen 
 

SOFEL bvba 
Klein Frankrijk 10        B   - 9600   RONSE 
Tel +32 55/301.640 – Fax +32 55/305.118 

e-mail: info@sofel.be 
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