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Leverancier 
Importeur en leverancier 
Perfect Line 
Postbus 90117 
5000 LA  TILBURG (NL) 
T: +31(0)857441118 
info@perfectline.nl 
www.perfectline.eu 
 

 

Product 
Watergedragen ontvettings- en reinigingsproduct geschikt voor alle ondergronden. Volledig 
watergedragen en toepasbaar bij conventionele en watergedragen laksystemen. Anti-statische 
werking en onschadelijk voor gezondheid en milieu. 
 

 

Artikelnummer(s) 
PL.AQUADEGR (= 5L kan) 
 

 

Fysische en chemische producteigenschappen 

Verpakking : 5L kan 
Verschijningsvorm : Vloeibaar 
Kleur : Transparant 
Vlampunt : > 63°C 
Dichtheid : 0,98 g/cm³ 
Dampdichtheid (lucht = 1) : 4,10 
Onderste explosiegrens : 1,1 vol % 
Oplosbaarheid in water : Volledig oplosbaar 
Zelfontbrandingstemperatuur : 230°C 
Kookpunt : 100,0°C – 172,0°C 
VOS-waarde : 100 g/liter 
pH-waarde : 6 – 7 
Houdbaarheid : Tenminste 12 maanden vanaf de productiedatum, mits vorstvrij 

opgeslagen en in onaangebroken, originele verpakking. 
 

 

Verwerkingsmethode 
Wrijf droog met een schone doek. Laat het product nooit verdampen aan het oppervlak. Deel voor 
deel ontvetten. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Dit TDS is leidend. Alle andere producten waar dit technisch informatieblad naar verwijst zijn van Perfect Line. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt 
wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot Perfect Line behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze productinformatie is door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld 
en is gebaseerd op de huidige kennis van zaken en afgestemd op normale bedrijfsomstandigheden. Indien zich afwijkende omstandigheden voordoen (ten aanzien van toepassing, voorbehandeling of 
invloeden vanuit de omgeving), dan zijn onze vertegenwoordigers graag bereid advies uit te brengen om de meest gunstige toepassing van onze producten te verkrijgen. Uitsluitend bestemd voor 
professioneel gebruik. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze 
gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen. Veiligheidsbladen alsook 
waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. 


