
Product-informatie RM 48 

PressurePro Phosphatiermittel 
RM 48

Ontvetten en fosfateren in één doorgang. Zorgt voor een 
tijdelijke corrosiebescherming en biedt een goede onder-
grond voor aan te brengen lakken. Na verwerking veroor-
zaakt het middel grijze tot blauwe ijzerfosfaatlagen.
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Eigenschappen

■ Krachtig ontvettings- en fosfateermiddel
■ Veroorzaakt blauw-gele ijzerfosfaatlagen
■ Betrouwbare bescherming tegen corrosie voor meerdere dagen
■ Biedt goede hechtgrond voor lak
■ Zorgt voor volumineus, helder en aantrekkelijk schuim
■ pH-waarde in concentraat circa 2
■ Heldere, kleurloze vloeistof
■ Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
■ Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
■ NTA-vrij
■	 Vrij	van	vluchtige	organische	stoffen

Toepassingsvelden:

Metaalverwerkende industrie: Ontvetting en fosfatering

Industrie: Ontvetting van oppervlakken

Autodealers en garages: Ontvetting en fosfatering

Toepassing

■ Hogedrukreinigers
■ Onderdelenreinigers

pH

2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
in concentraat zuur licht zuur neutraal licht alkalisch alkalisch

Artikelnummer

20 l 6.295-219.0

200 l 6.295-410.0
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Toepassing:

Hogedrukreinigers

■ Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
■ 80-150°C verwerkingstemperatuur.
■ Meet pH-waarde. Nominaal: 4,5 - 5. Wijzig dosering zo nodig.
■ Reinig object gelijkmatig en snel van boven naar onder in overlappende 

delen.
■ Herhaal procedure tot een geelblauwe laag ijzerfosfaat zichtbaar is.
■ Spoel oppervlak met hogedrukreiniger en schoon, warm water.

Onderdelenreinigers

■ Meng formule.
■ Meet pH-waarde. Nominaal: 4,5 - 5. Wijzig dosering zo nodig.
■ Giet het product in de juiste dosering in de onderdelenreiniger.
■ Stel verwerkingstemperatuur in, 80°C.
■ Regel ijzerfosfaatlaag door middel van inwerktijd.
■ Spoel oppervlak met hogedrukreiniger en schoon, warm water.

Richtlijnen voor gebruik:

■ Laat snel drogen na behandeling en bewaar in een droge omgeving.
■ Neem de lokale voorschriften voor de behandeling van afvalwater in acht.
■ Vorstvrij opbergen

Verdere informatie:

■ Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

Inhoud: Reinigingsmethode: Voorverdunning: Dosering: Type vuil: Toepassingsveld:

1000 ml Hogedrukreinigers 0.5-1 % gemiddelde 10 m²

Gelieve ons te contacteren voor meer 
informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701


