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Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring 
opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor 
geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade 
die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of 
diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder 
nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van 
gegevens.  

 

 

 

 
 

 

  NET’DEX 
    Antioxiderende reiniger voor elektrische contacten 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING  
 

Antioxiderende reiniger voor elektrische contacten zonder spanning. Te gebruiken voor het reinigen van alle 
elektrische mechanismen zonder spanning. 
 
 

VOORDELEN 
 

• Voorkomt vorming van elektrische vonken en verliesstromen; 

• Snelle reiniging van de contacten; 

• Laat geen vette film achter; 

• Brengt geen schade toe aan de in de elektronica gebruikte materialen. 
 
 

TOEPASSING 
 

Algemene industrie, elektriciteitswerken 
voor reiniging van alle elektrische mechanismen zonder spanning, zoals toetsenborden, potentiometers, 
stekkers, schuifcontacten, connectoren, verbindingen, etc. 

 
  

KARAKTERISTIEKEN 
 

Voorkomen ..................................................................  vloeistof 
Geur ............................................................................  Oplosmiddel 
Dichtheid bij 20oC.  .....................................................  0.7 
KB getal ......................................................................  35 
Vlampunt .....................................................................  <12oC. 
Opslag .........................................................................  gesloten verpakking, droge, goed geventileerde 
 ....................................................................................  Ruimte, verwijderd houden van ontstekingsbronnen  
Houdbaarheid .............................................................  18  maanden 
 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

Zorgen dat de te reinigen delen niet onder spanning staan. Verstuiven op de geoxideerde contacten en laten 
inwerken. Goed laten drogen voordat de delen opnieuw onder spanning gezet worden. 
 
 

VERPAKKING 
 

Aerosol 650/400 ml. Ref. 4501A4 x 12 
Jerrycan 5 l. Ref. 2501J1 x   4 
Drum 200 l. Ref. 2501U2 x   1 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. 
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