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Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring 
opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor 
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NETTOYANT 3141 
Sneldrogende ontvetter voor reiniging vóór 

verlijming 
 
 

 

PRODUCTBESCHRIJVING    
 

Speciaal ontwikkelde droogontvetter voor de reiniging voordat er verlijmd wordt. Verwijdert vervuiling, 
verbetert de hechting en vermindert de hechtingstijd van alle hechtmiddelen.  
 
 

VOORDELEN 
 

• Breekt alle vettige aangekoekte vervuiling in 3 minuten af en verwijdert deze totaal; 

• Verbetert de effectiviteit van de hechtmiddelen omdat er geen vervuiling meer aanwezig is;  

• Hechtmiddelen harden sneller uit, waardoor er sneller met de geassembleerde delen gewerkt kan 
worden; 

• De gewenste mechanische prestaties worden sneller en beter bereikt. 
 
 

TOEPASSING 
 

• Voor alle typen lijm, zoals: anaerobe harsen, (cyanoacrylaat) lijm, epoxies, PU hechtmiddelen, etc.   

• Zorgt voor verbeterde eigenschappen van een hechtmiddel (hechting, samenhang, uithardingstijd, etc.). 
 

 
KARAKTERISTIEKEN 

 

Voorkomen  .................................................................  vloeistof 
Geur ............................................................................  sterk karakteristiek 
Dichtheid .....................................................................  0,8 g/ml. 
Nietgechloreerde, nietgehalogeniseerde solvent 

 
  

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

Gebruiksklaar. NETTOYANT 3141 met korte spuitbewegingen aanbrengen. Enige tijd laten inwerken, opdat 
alle vervuiling afgebroken wordt. Na circa 3 minuten het hechtmiddelen aanbrengen en de delen 
assembleren.  
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VERPAKKING 
 

Spuitbus 400 ml Ref. 4016A4 x 12 
 
 

VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. 
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