
HØJ KONCENTRATION, VANDBASERET ØKONO-
MISK, IKKE BRÆNDBAR, BIOLOGISK, EMULGE-
RER, MEGET EFFEKTIV 

BESKRIVELSE  
Penetrerer, emulgerer og fjerner snavs, olie, voks, fedt og tykt flydende 
kemikalier. DEPAC 105 INDUSTRI OG MARINE SOLVENT virker specielt 
godt i tung industri og på hårde overflader. 
 
Vandbaseret 
Høj koncentration, økonomisk. 
DEPAC 105 INDUSTRI OG MARINE SOLVENT leveres i høj koncentration, 
som kan blandes med vand op til 30 - 1. 
Effektiv fedtfjerningsmiddel, opløser og løfter kraftig organisk materialer fra 
overfladen og muliggør komplet afrensning. 
 

Let et bruge 
DEPAC 105 INDUSTRI OG MARINE SOLVENT kan bruges som spray, med 
børste, dyppe eller svampe. Behøver ikke skylning, efterlader ingen 
filmrester. 
 

Ikke brændbar 
Vandbaseret afrensemiddel. 
 
Ingen filmrester 

DEPAC 105 INDUSTRI OG MARINE SOLVENT tørrer hurtig og efterlader 
ingen oliefilm, overfladen er malbar efter afrensning. 
 
Universal afrenser 

Sikker i brug på glas, plastik, gummi, læder, nylon og de fleste metaller. 
Brug altid den rekommanderede blanding. 

TEKNISK DATA  

Farve Rød gennemsigtig 

Specifik vægt 1,06 

Brændpunkt Ingen 

Biologisk nedbrydelig Ja 
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CLEANER AND DEGREASER 
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FORDELE 
 

• UNIVERSAL AFRENSER  

• VANDBASERET  

• IKKE BRÆNDBAR  

• LET  AT BRUGE  

• EFTERLADER INGEN RESTER  

• ØKONOMISK  



ANVENDELSE 
 

Fortynd som angivet nedenfor. Påfør med svamp, børste, moppe, 
klud eller spray, tillad det at penetrere dybt i 1 minut. Brug hård 
børste eller klud til at løsne tykt snavs. Tør med klud eller rens efter 
med vand. Gentag hvis nødvendigt. 
 
Rekommanderet fortynding: 
Almindelig Afrensning                           15  -   1 
Kraftig                                                   4  -   1 
Lettere                                                   3  -   1 
Fedt og olie                                           2  -   1 
Kridt og farveblyant                                1  -   1 
 

EKSEMPEL TIL BRUG  

Industri 
Alle formål, afrenser for biler, maskiner, udstyr, væge, gulve, diske, 
toiletter. Renser spildevands pumper, rør, motorer. Fjerner snavs og 
pletter fra gulve. Kan bruges på vinduer. Plastik, trafikmærker, læder, 
polstring og tæpper. 

Marine 
Meget  effektiv til fjernelse af råddenskab, jordslag og andre bakterier 
fra afløb. Den renser og emulgerer og indgår forbindelse med olie, 
kemikalier, snavs, fedt, som gør, at den løfter og fjerner det fra 
overfladen. 

SIKKERHEDS DATA 
Vandbaseret afrenser. 
Ikke brændbar. 

DEPAC Anstalt 
(Establishment) 
Industriestrasse 733 
FL-9492 Eschen 
Liechtenstein 
Tel.:        +423-373-9700 
Fax:        +423-373-9719 
e-mail:    office.depac@supra.net 
Internet:  www.depac.at 

DEPAC Dichtungstechnik GMBH 
Alfenzstrasse 9 
A-6700 Bludenz 
Austria 
Tel.:         +43-5552-31340 
Fax:         +43-5552-31370 
e-mail:    office@depac.at 
Internet    www.depac.at 

DEPAC S.A. (Pty) Ltd. 
367 Kyalami Boulevard 
Kyalami Business Park 
Midrand, Gauteng 
Republic of South Africa 
Tel.:        +27-11-4661600 
Fax:        +27-11-4664059 
e-mail:    sales@depacsa.co.za 
Internet:  www.depacsa.co.za 

DEPAC Seals, Inc. 
416 E. Elizabeth Avenue 
Linden, NJ 07036 
USA 
Tel.:        +1-908-587-9830 
Fax:        +1-908-587-9832 
e-mail:    office@depacseals.com 
Internet:  www.depacseals.com 

Worldwide more than 50 authorized distributors  

Your local DEPAC distributors: 
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Technical data's as stated have been established by laboratory conditions. These data should only be taken as general information. DEPAC can not give direct or indirect 
guarantee for specific usages of the product. If under certain conditions a guarantee is given this is limited to replacement of the purchased product. 
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SIKKERHEDSINFORMATION 
Irriterer hud og øjne. 
Sprøjt i øjet , skyl meget med vand og kontakt lægen. 
Holdes væk fra børn. 

Hospitaler, Institutioner og Skoler 

Fjerner effektivt fedt, olie, jord, pletter, meldug og kul fra udstyr, 
maskiner, gulve og væge. Renser og rengør gulve i X-ray rum. 
 
Maskinværksted, autoværksted og flyværksted 

Fjerner køle- og skæreolie før inspektion eller montage. 
Renser motor, værktøj, tanke og værkstedsarealer. 
Renser og rengør dele til maskiner. Ideel for spuling af kølesystem. 


