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SIGMA COATINGS BV Divisie Doe Het Zelf, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op  

praktische ervaring en onderzoek. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de 

wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt, en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.   

 
Ontvetter  Januari 2004

  
OMSCHRIJVING 

 
Speciaal samengesteld vloeibaar reinigingsmiddel met oppervlakteactieve stoffen  

GEBRUIKSDOEL 

 

Schoonmaken en ontvetten van vervuilde en vettige ondergronden en oppervlakken, o.a. als voorbehandeling voor het 
aanbrengen van een verflaag. Voor vele ondergronden geschikt. Ook in het huishouden toepasbaar.  

VOORNAAMSTE KENMERKEN 

  

Ph neutraal 

 

Fosfaatvrij en biologisch afbreekbaar  

 

Niet bijtend 

 

Snelle inwerking 

 

Geurarm en hoog reinigend vermogen 

 

Universeel toepasbaar   

KLEUR VAN DE VLOESTOF 

 

Helder en licht schuimend 

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND 

 

Nieuw werk, 
kale ondergrond 

 

Vuil, stof, poeder e.d. grondig verwijderen. Reinigen met  Histor Ontvetter, goed naspoelen en 
afnemen. Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt middel.   

Onderhoud verflagen 
in slechte staat 

    

Slecht hechtende veegvaste verven en minder goede latexverven met een stoomapparaat 
aanweken en afsteken, of met behangplaksel (celluloselijm), waaraan wat afwasmiddel is 
toegevoegd 10-20 minuten aanweken en afsteken. Eventueel herhalen. 
Alkydhars-muurverven (synthetisch), en goede acryllatex-verven (hoog bindmiddelgehalte), 
verwijderen met een verfafbijtmiddel. Na verwijdering schoonmaken met  Histor Ontvetter 

   

VERWERKING  

 

Gereedschap Spons 

Verdunning Eventueel 1 deel Ontvetter mengen met 5 tot 25 delen water, afhankelijk van vervuiling 

Werkwijze Bevochtig het oppervlak met een goed doordrenkte spons en laat het middel enige tijd inwerken. 
Vervolgens afnemen met een schone vochtige spons en droogmaken. Niet mengen met andere 
reinigingsmiddelen.  

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES 

 

Vorstvrij bewaren. In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C 
tot 25 °C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar.  

 

PRODUCTGEGEVENS 

  

Verpakking Fles 0,5 liter  

Dichtheid  1,05 g/cm3,  

Vlampunt Niet van toepassing   

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING 

 

Restanten afgeven als Klein Chemisch Afval op het gemeentelijk afval brengstation, of bij de chemokar. Buiten bereik 
van kinderen en dieren houden. Contact met huid en ogen vermijden. Tijdens gebruik niet roken eten of drinken.   


