
 

Uncontrolled copy w ill not be kept up to date  Print datum  27 juni 2008  Pagina 1 van 2 

 

Productinformatieblad 
 

Productnaam : Ecosol���� 

 
KO RTE O M SCH RIJVIN G  
Ecosol is een industriële reiniger/ontvetter op basis van zeer hoogw aardige, arom aat-arm e petroleum destillaten. 
 
ALG EM EN E O M SCH RIJVIN G  
Ecosol is een uiterst m ens- en m ilieuvriendelijke reiniger/ontvetter. Veilig in gebruik vanw ege een zeer laag 
arom atengehalte. Het product is ontw ikkeld voor het verw ijderen van allerhande vervuilingen, zoals olie, vetten, 
lichte bitum euze vervuilingen, harsen etc. 
 
PRO BLEM ATIEK 

• vervuilde m achines  • vervuild gereedschap 
• vervuilde onderdelen  • vervuilde kettingen 
• vervuilde lagers   • vervuilde filters 
• elektrische apparatuur  • ontvetten van allerlei m aterialen 
 
D E O PLO SSIN G  
Ecosol is het veilige en doeltreffende antw oord op de dagelijkse ontvettingsproblem en. Er zijn vele onderdelen 
en apparaten die niet m et alkalische w ater-verdunbare reinigers ontvet m ogen w orden. Ecosol is hiervoor het 
veilige alternatief.  
 
SPECIALE VO O RD ELEN  

• Ecosol heeft een zeer hoog vlam punt: >60°C 

• Ecosol heeft een zeer laag arom atengehalte, m ax. 0,03%  

• Ecosol heeft een frisse geur 
• Ecosol is prettig in gebruik 
• Ecosol verspreidt geen schadelijke dam pen 

• Ecosol bevat geen gechloreerde koolw aterstoffen zoals m ethyleenchloride, 1.1.1. trichloorethaan 

• Ecosol heeft een subliem e ontvettende w erking 

• D e na verloop van tijd vervuilde Ecosol kan via Ecostar volgens w ettelijke voorschriften afgevoerd en verw erkt   
w orden. Raadpleeg hiervoor uw  productadviseur. 

• Ecosol laat geen residu achter 
• Ecosol bevat geen em ulgatoren. Er ontstaat dus geen stabiele verbinding tussen w ater, reiniger en vervuiling.  
   Ecosol kan dus via de olie-w aterafscheider probleem loos geloosd w orden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Biologisch afbreekbaar  O nbeperkt houdbaar          V lampunt >60ºC
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D E TO EPASSIN G  
Ecosol w ordt ingezet voor het reinigingen van: 

• m otoren en m achineonderdelen 

• gereedschappen 
• ontvetten van m etalen 

• kogellagers 
• kettingen en transportbanden 
• filters 
• verfspuitinstallaties 
 
M ARKTSEG M EN TEN  

• onderhoudsw erkplaatsen 
• garages 
• transportm aatschappijen 

• m achinefabrieken 

• auto-industrie 
• scheepsbouw  en scheepsvaart 
• havens en offshore 
• petrochem ische industrie 
 
O PM ERKIN G EN  
M et dit product geeft Ecostar aan dat er een nieuw  tijdperk is aangebroken, een tijdperk dat rekening houdt m et 
m ens, m ateriaal en m ilieu, zonder dat dit ten koste gaat van de kw aliteit van de reiniging. Geen speciale 
bem erkingen van toepassing. 
 
W ERKW IJZE 
Ecosol dient puur gebruikt te w orden. Ecosol kan verw erkt w orden via verneveling, via een dom pelm ethode of 
via een ontvetbak m et drukfontein Ecostar Flush-Brush. 
 

• Vernevelen: vernevel Ecosol rechtstreeks op het te reinigen object. Laat het product enige tijd inw erken, hierna  
   afnem en m et een doek / afspoelen m et w ater en/of m et luchtdruk schoon- en droogblazen. 

• D om pelen: dom pel het object in de Ecosol. Laat het product enige tijd inw erken.  
   H ierna het object uit laten lekken en afspoelen m et w ater of m et luchtdruk droogblazen. 

• O ntvetbak m et drukfontein: plaats het te reinigen object op het rooster. Pom p de Ecosol op en kw ast het object  
   schoon. Laat het object uitlekken en opdrogen. 
 
VERPAKKIN G  
Ecostar verpakt haar producten in m etaal of polyethyleen H.D . en neem t bij vervolgorders lege/schone 
verpakkingen kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E.H.D . heeft bij verbranding geen schadelijk 
effect op het m ilieu. Sprayflessen van Ecostar zijn PET-flessen: licht van gew icht, gering grondstofverbruik per 
verpakking, gering energie verbruik bij productie, vrijw el onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe 
hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100%  recyclebaar. 

 


