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1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. 

 

 
Productnaam: IVANA REMMENREINIGER / UNIVERSEEL ONTVETTER 
 
Code: 42056  
             
Gebruik: Kwalitatief hoogwaardige remreiniger met een hoog oplossend vermogen. 

                                              
Identificatie onderneming:  Necomij B.V. 
 Jagtlustkade 10a 

2171 AG Sassenheim 
Nederland 
Telefoon: +31 (0) 252 220940   
Fax:  +31 (0) 252 220394 

 E - mail: info@ivana.com 
 Website: www.ivana.com  

 
 

2. Beschrijving. 

 
Kwalitatief hoogwaardige remmenreiniger met een hoog oplossend vermogen. Ivana remmenreiniger 
laat geen residu achter, is niet geleidend en niet corrosief. Ivana remmenreiniger heeft een krachtig, 
gericht spuitbeeld. De ontvetter voor vele oplosmiddelbestendige ondergronden. Verpakt in spuitbus 
400ml.  

 

 
 

3. Eigenschappen. 

 
Toepasbaar:                          De ontvetter voor vele oplosmiddelbestendige ondergronden.  
Gebruik: Zeer geschikt voor het reinigen van trommelremmen, schijfremmen,  
                                              remklauwen, remschoenen, remvoeringen en machineonderdelen.                                                                      
Verwerkingstemperatuur:  minimaal  + 5 °C  tot  + 30 °C   
Productkenmerk:          Krachtig, gericht spuitbeeld, hoog oplossend vermogen, laat geen residu  
                                              achter, niet geleidend, niet corrosief en 360° ventiel.  
 
Basis:                                     Alifatische koolwaterstoffen 
Drijfgas:                                  Koolstofdioxide 
VOS-gehalte:                         Circa 97% w/w 
Kleur:                                     Transparant  
Geur:                                      Karakteristiek 
Soortelijke massa bij 20 °C:     0,70 gr/ml 
Spuit opbrengst:                     4 gr/sec 
Dampdruk bij 20 °C:               5,5 tot 6,5 bar 
Brekingsindex bij20 °C:          1,398 
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4. Gebruiksaanwijzing. 

 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.  
De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.  
Voor gebruik de spuitbus schudden. Gelakte en kunststof onderdelen afdekken.  
De te behandelen delen inspuiten tot de vervuiling verdwenen is.  
Vervuilde remreiniger opvangen en behandelen als chemisch afval.  

 
 

5. Veiligheid. 

 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.  
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad. 
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en 
verwerking.  
WWW.IVANA.COM  
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