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Inno Coatings - Ontvetter  
 
Inno Coatings Ontvetter is een zeer sterk ontvettend en 
desinfecterend reinigingsmiddel. Deze ontvetter lost vet op in 
plaats van het te verplaatsen, zoals veel andere reinigers. Het 
beste middel voor het reinigen en ontvetten van te 
verven/coaten ondergronden, zowel binnen als buiten. Het is 
eenvoudig in gebruik.  
 
De reiniger is niet milieubelastend en onschadelijk voor mens 
en dier. Ontvetter is gebaseerd op diverse oppervlakte-actieve 
stoffen, desinfecterende middelen en diverse additieven. Het is 
een concentraat en wordt voor gebruik verdund met water.  
 
Met 1 liter Ontvetter kunt u (na verdunning met water) een oppervlakte van ca. 40m² ontvetten. 
 
 
Toepassing:   
 
Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, 
egaline, natuursteen, hout, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels, 
rubbertegels, parket, bitumen, monolietvloeren, pleistervloeren, cement. 
 
 
Kenmerken:  
 
• Productsoort: Reiniger/ontvetter 
• Locatie: Binnen en buiten 
• Vloerbelasting: n.v.t. 
• Component: 1K 
• Kleur: n.v.t. 
• Glansgraad: n.v.t. 
• Basis: n.v.t. 
• Watergedragen: Ja 
• Autobanden bestendig: n.v.t.  

• Vloeistofdicht: n.v.t. 
• Dampdoorlatend: n.v.t. 
• Warmtebestendig: n.v.t. 
• Niet vergelend: n.v.t. 
• UV-bestendig: n.v.t. 
• Aanbevolen lagen: n.v.t. 
• Mengverhouding: 1:10 
• Verbruik: ca. 40m² per liter (verdund) 

 
 
 
  



 

 
 

Deze technische bladen gelden als algemeen advies. De aanwijzingen zijn conform onze huidige kennis en ervaring. Adviezen met betrekking tot de 
toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Producten worden toegepast onder 
omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van 
twijfel, altijd een proefstuk opstellen.  

© 2023 – Inno Coatings ICRDS182010 
 

 
Technische eigenschappen:  
 
• Basis: Watergedragen 
• Inhoudsstoffen: concentraat gebaseerd op oppervlakte-actieve stoffen, desinfecterende 

middelen en diverse additieven 
• PH: Alkalisch pH = 11 
• Applicatie: Binnen en buiten  
• Verbruik: Ondergrondafhankelijk 
• Verdunning: 1 liter concentraat per 10 liter schoon leidingwater (toepassingsafhankelijk) 
• Verpakking: 1 liter, 2,5 liter, 5 liter en 10 liter 
• Reinigen: Naspoelen met leidingwater 

 
 
Gebruiksaanwijzing:  
 
Ten behoeve van het ontvetten van oppervlakken die geschilderd moeten worden: Ontvetter 
verdunnen met water in de aangegeven verhouding. Aanbrengen op het oppervlak, inborstelen of 
inwrijven, ca. 10 minuten laten inwerken en daarna goed naspoelen met schoon leidingwater. 
Oppervlak goed laten drogen alvorens verf of primer aangebracht wordt. 
 
Mengverhoudingen: 
• Verwijdering van olie en vet van betonvloeren, ca. 10 minuten laten inwerken: 1:10 
• Vloeren, wanden, tafels, glas, tegels, kunststofbakken, pallets, gelakte machines: 1:30  
• Gelakt en geverfd hout: 1:20 
 
 
Bijzondere opmerkingen:  
 
• Informatie op het etiket van de bus raadplegen. 
• In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen. 
• Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.  
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Veiligheidsaanbevelingen: 
 
• Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen 
• Ruimte goed ventileren 
• Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. 
• Buiten bereik van kinderen bewaren. 
• Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking. 
• Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
• Zie MSDS voor meer informatie. 
 
 
Afvalverwerking:  
 
Afvalstroom verdund via riolering wegspoelen. Lege verpakkingen met veel water naspoelen en 
sterk verdund via riolering wegspoelen. Schone lege verpakkingen kunnen tot het normale 
bedrijfsafval gerekend worden. 
 
 
Gevarenaanduidingen:  
 
Is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen 
veiligheidsetikettering. 


