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finnsonic optima

De pagina hieronder geeft slechts een opsomming van de meest courante typen reinigingsvloeistoffen. Ons assortiment 
is echter dusdanig groot, dat nagenoeg voor elk reinigingsvraagstuk een oplossing is aan te bieden. 

Indien onderstaande vloeistoffen niet toereikend zijn, adviseert Kemet graag bij processpecifieke reinigingsvraagstukken. 

galvex 20.01
Licht alkalische (pH tussen 8 en 9) universele ontvetter. Ontwikkeld voor het 
verwijderen van polijstpasta's en lichte oliën in ultrasoon reiniger. Zeer efficiënt op lage 
temperaturen (vanaf 40°C), dankzij de specifieke formule is dit product emulgerend en 
in staat olie-achtige substanties op te lossen. 

Te gebruiken op alle materialen, inclusief aluminium, carbiden en gevoelige 
staalsoorten, zelfs met complexe vorm. 

Goed afspoelbaar. GALVEX 20.01 is ontworpen zonder diethanolamine (DEA), zonder 
de vetamiden van DEA, of andere stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, 
waardoor het een product is dat bijzonder geschikt is voor toepassingen in de medische 
sector.

verpakking art.nr.
3 liter container 3384903
5 liter container 3384905
10 liter container 3384910
25 liter container 3384925

galvex 20.02
Licht alkalische (pH ongeveer 10) universele ontvetter. Ontwikkeld voor het verwijderen 
van polijstpasta's, lichte oliën en bijvoorbeeld vingerafdrukken in ultrasoon reiniger. 
Zeer efficiënt op lage temperaturen (vanaf 40°C), dankzij de specifieke formule is dit 
product emulgerend en in staat olie-achtige substanties op te lossen. 

Te gebruiken op alle metalen (carbiden uitgezonderd), zelfs met complexe vorm. 

Goed afspoelbaar. GALVEX 20.02 is ontworpen zonder stoffen die schadelijk zijn voor 
de gezondheid.

gewicht art.nr.
3 liter container 3385003
10 liter container 3385010
25 liter container 3385025

nanoclean super
Sterk alkalisch. Geschikt voor glas, RVS, staal, titanium en kunststoffen. Niet geschikt 
voor aluminium. Alleen voor ultrasone toepassingen. Voor universele reiniging 
voorafgaand aan controle, harde coatings en anti-reflectie coatings. Tevens geschikt 
voor onderhoudsreiniging van matrijzen, motor- en machineonderdelen. Verwijdert 
alle typen vervuiling, inclusief markeerinkten. Onschadelijk voor polycarbonaat. Kan 
gebruikt worden om glasplaten en floatglas te reinigen. Dit product geeft een hoge 
cavitatie en heeft een lange levensduur.

gewicht art.nr.
3 liter container 3385403
10 liter container 3385410
25 liter container 3385425
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Rodastel 30
Zure reiniger. Geschikt voor alle metalen, inclusief aluminium. Alleen voor ultrasone 
toepassing. Voor het verwijderen van roest en kalk, neutralisatie, activatie voorafgaande 
aan vacuümmetallisatie en het conditioneren van oppervlakken voorafgaande aan 
hetelucht- of vacuümdrogen. Draagt bij aan een perfecte hechting van vacuümcoating 
(PVD/CVD). Is gemakkelijk af te spoelen. 

gewicht art.nr.
3 liter container 3386303
10 liter container 3386310
25 liter container 3386325

Korrostop 5000
Sterk alkalisch corrosiewerend additief. Geschikt voor staal. Te gebruiken in 
zowel ultrasone als sproeiwastoepassingen. Wordt gebruikt bij het spoelen. Geeft 
exceptionele anti-corrosiebescherming gedurende enkele weken. Laat geen filmpje 
achter dat vervolgprocessen negatief beïnvloedt. Bevat geen zouten.

gewicht art.nr.
1 liter container 3385301
5 liter container 3385305
25 liter container 3385325

a9 reinigingsvloeistof
Neutraal, zwak alkalisch. Geschikt voor alle materialen. Alleen voor ultrasoon 
toepassing. Met corrosie-inhibitor voor ijzer gedurende korte duur (enkele weken).
NSN nr. 7930 90 005 92 18.

gewicht art.nr.
3 kg 3202003
20 kg 3202022

H14 reinigingsvloeistof
Sterk alkalisch. Alleen geschikt voor metaal, keramiek en glas. Speciaal voor 
het verwijderen van zeer hardnekkige verontreinigingen o.a. kunststofresten en 
koolafzettingen op matrijzen. Alleen voor ultrasoon toepassing. Inclusief lichte roest- en 
lichte kalkaanslag.
NSN nr. 7930 90 005 92 19.

gewicht art.nr.
3 kg 3272003
20 kg 3272022

i reinigingsvloeistof
Zure reiniger. Geschikt voor het etsen van oppervlakken uit ijzer, staal, glas en 
aluminium. Alleen voor ultrasoon toepassing. Verwijderen van roest- en kalkaanslag.
NSN nr. 7930 90 005 92 20.

gewicht art.nr.
3 kg 3282003
20 kg 32820
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Reinigingsvloeistoffen

Eén complete kit voor het meten van de 
detergentconcentratie van uw reinigingsbad. De kit wordt 
geleverd in een handzame kunststof koffer.  Compleet met 
duidelijke gebruikershandleiding die u stap voor stap door 
het titreerproces loodst. Met de kit doet u ongeveer 50 
metingen. 

N.B. Draag een veiligheidsbril en geschikte handschoenen 
tijdens het gebruik. 

titreerkits per vloeistof
inhoud:

• Bekerglas;
• Pipet;
• Maatcilinder;
• Gedemineraliseerd water;
• Indicator;
• Titrant;
• Gebruikersinstructies.

Reinigingsvloeistof art.nr.
A9 reinigingsvloeistof 3200001
H14 reinigingsvloeistof 3270001
I reinigingsvloeistof 3280001
H15 reinigingsvloeistof 3294001
O2 reinigingsvloeistof 3372101
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Voor de bepaling van de oppervlaktespanning van uw 
gereinigde onderdelen. De oppervlakte-energie is een 
beslissend criterium voor de hechting van drukinkten, 
lakken, kleefstoffen enzovoorts. Zij wordt aangegeven 
in mN/m (Millinewton per meter). Afgezien van enkele 
uitzonderingen geldt in de regel: des te hoger de 
oppervlakte-energie van het materiaal is, des te beter is 
de hechting van een op dit oppervlak aangebrachte stof.

testinkten
Testvloeistoffen met een gedefinieerde oppervlaktespanning. Bepaal de oppervlakte-
energie van het te controleren materiaal door het opstrijken van de testtint. 

De vloeistoffen worden geleverd in een glazen flesje met een in de dop geïntegreerd 
opbrengpenseel. 

Kenmerken:
• Snelle meting met hoge nauwkeurigheid (± 1 mN/m);
• Goede afleesbaarheid, ook op ruw of donkere ondergrond;
• Set van 7 zelf te selecteren flesjes, verkrijgbaar in stappen van 1 mN/m.

omschrijving art.nr.
Testinkt roze, set van 7 (30 - 60 mN/m). In flesjes van 10ml. 3399601
Testinkt roze, set van 7 (46 - 58 mN/m). In flesjes van 10ml. 3399602

teststiften
De teststiften bevatten, net als de testinkten, vloeistoffen met een gedefinieerde 
oppervlaktespanning. Bepaal de oppervlakte-energie van het te controleren materiaal 
door het aanbrengen van een streep met de stift.

Kenmerken:
• Snelle meting met hoge nauwkeurigheid (± 1 mN/m);
• Morsen is onmogelijk;
• Uiterst eenvoudig in gebruik;
• Laag verbruik aan testvloeistof;
• Zeer lang houdbaar, wanneer de stift goed afgesloten wordt;
• Set van 8 zelf te selecteren stiften, verkrijgbaar in stappen van 2 mN/m.

omschrijving art.nr.
Teststiften roze, set van 8 stuks (28 - 60 mN/m). 3399604
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testtinten

Kemet Kleenup HD is een wateroplosbare universeel 
reiniger voor zware vervuilingen. Oplosmiddelvrij. 
Bevat geen glycol-ethers of zuren. Lost de moleculaire 
structuur op van oliën en smeervetten op motorblokken 
en machineonderdelen. Ook voor andere, lastig te 
verwijderen verontreinigingen.

Kemet Kleenup HD is te verdunnen met warm of koud 
water, afhankelijk van de aard van het te reinigen 
oppervlak. 

Toepasbaar d.m.v.: 
• Handspray-systemen (trigger-spray);
• Doek;
• Reinigingsapparaten.

Kemet Kleenup HD is te gebruiken in ultrasone 
reinigingssystemen, handmatige reinigingsinstallaties, 
op doek, in handspray-systemen (trigger-spray) of in 
dompelspoelmachines.

veiligheid
• Bevat geen schadelijke oplosmiddelen of zuren;
• Onbrandbaar;
• Geen corrosieve dampen;
• Onschadelijk voor alle harde, waterbestendige oppervlakken;
• Biologisch afbreekbaar.

voordelen
Doelmatigheid
Kemet Kleenup HD heeft een krachtige bevochtiging; een 'versneld losweek-effect' voor 
een gemakkelijke reiniging. Verbreekt de hechting van vetten en oliën op het oppervlak.

economisch
Bij handmatige reiniging is het product zelfs 1 op 200 in water toe te passen. Voor 
ultrasoon reinigen, dompelspoel- en sproeidrukreiniging is Kemet Kleenup HD 
kostenbesparend, snelwerkend en uitstekend toepasbaar.

veelzijdigheid
Kemet Kleenup HD is een snelwerkend reinigingsmiddel voor:
• Glas;
• Metalen, aluminium uitgezonderd;
• Vinyl en andere kunststoffen;
• Machines, industriële apparatuur.

verpakking art.nr.
5l 29905
20l 29920
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Kemet CO-42 is een reinigings- en ontvettingsvloeistof 
met reinigingskenmerken die direct vergelijkbaar zijn met 
die van 1.1.1. Trichloorethaan, echter zonder de ozon-
aantastende eigenschappen.

Kemet CO-42 is ontwikkeld voor koud gebruik. Te 
gebruiken als spray of met borstel, doek of voor volledige 
onderdompeling. 
Niet gebruiken bij verhoogde temperaturen of in ultrasone 
reinigingssystemen. 

Kenmerken:
• Onmiddellijke vervanging voor 1.1.1. Trichloorethaan;
• Bevat geen ozon-aantastende elementen;
• Hoge doelmatige ontvettingskracht;
• Enorm kostenbesparend potentieel;
• Ideale verdampingssnelheid.

toepassingen
Kemet CO-42 is een uiterst efficiënt reinigingsmiddel voor:

• Alle metalen;
• De meeste kunststoffen;
• Keramiek;
• Glas;
• Aanverwante materialen.

veiligheid
Lichte geur (organische, citrus). Kemet CO-42 veroorzaakt geen misselijkheid zoals 
die wordt veroorzaakt door blootstelling aan traditionele gechloreerde oplosmiddelen. 
Kemet CO-42 voldoet aan de eisen vermeld in het 'Montreal Protocol', die het gebruik 
van ozon-aantastende chemicaliën verbieden.

voordelen
Effectief
Kemet CO-42 breekt door verontreinigingen heen zoals lep- en polijstresiduen, vet, 
oliën en algemene oppervlakteverontreiniging.

verdamping
Kemet CO-42 droogt relatief snel, maar niet te snel om opgedroogde vlekken op 
het werkstukoppervlak achter te laten. De gecontroleerde verhouding tussen de 
bevochtigings- en verdampingseigenschappen zorgen voor een grote veelzijdigheid en 
efficiëntie.

verpakking art.nr.
Trigger-spray, 450ml 1199004
Container, 5l 1199050
Container, 25l 1199075
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co-42 Reinigingsvloeistof

Reinigings- en ontvettingsvloeistof met alle karakteristieke 
eigenschappen die nodig zijn om vet, olie en residuen te 
verwijderen.

Te gebruiken op alle materialen, keramieken e.d. 
(altijd eerst op een klein deel testen);

Geleverd in spuitbus met afneembare en tevens verlengde 
sproeibus. Hierdoor zijn moeilijk bereikbare delen ook in te 
spuiten.

voordelen
• Hoge doelmatige ontvettingskracht;
• Erg hoge verdampingssnelheid;
• Geen inbranding;
• Verwijdert onmiddellijk lep- en polijstresiduen;
• Kostenbesparend;
• Bevat geen ozon-aantastende substanties.

verpakking art.nr.
Spuitbus, 500ml 1199001
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Dasty
Verwijdert alle soorten vet. Dit product is dankzij zijn ultrageconcentreerde formule, 
een zeer krachtig en doeltreffend product. Ideaal voor grondig ontvetten van alle 
mechanische onderdelen en grote oppervlakken, het brengt tevens moeiteloos de 
originele glans terug. En met het grootste gemak verwijdert het vet en minerale oliën, 
zelfs wanneer deze aangekoekt zijn.

art.nr.
Per fles à 1000ml 11995

Brunox multi-spray met turboline
Kenmerken:
• Uitstekende roestbescherming en smeerwerking;
• Excellente kruipeigenschappen;
• Milieuvriendelijk, slechts 3% CO2 als drijfgas! De bus bevat 97% werkzame stof;
• Vlampunt 78°C;
• Bevat geen siliconen, teflon noch grafiet, zodat verharsen uitgesloten is;
• Neutraal t.o.v. gelakte oppervlakken, rubber, plastic, leer, hout etc.;
• Aangename geur.

toepassingen:
• Onderhoud;
• Reparatie;
• Productie;
• Reiniging;
• Opslagplaats;
• Transport.

technische gegevens:
• Laagdikte: 1 - 2 micron;
• Effectiviteit: 100 - 120 m2/l;
• Vlampunt: 78°C;
• Smeerwerking: gegarandeerd tot -50°C;
• Warmtebestendigheid: tot 160°C kortstondig, tot 125°C langdurig.

te gebruiken als: smeermiddel, kruipolie, corrosie beschermingsmiddel, 
reinigingsmiddel, contact-spray.

Andere verpakkingen op aanvraag.

verpakking art.nr.
Spraybus, 300ml 95300
Display (24 stuks) 95301


