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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.  

 

 

 
 

 

  NDI 
    Industriële ontvetter/reiniger met zeer snelle verdamping 

 

 

 
PRODUCTBESCHRIJVING  

 

Krachtige industriële droogontvetter/reiniger met zeer snelle verdamping, dat geen residuen achterlaat. 
Uitstekende vetverwijderaar. Voor het verwijderen en oplossen van oliën, vetresten en algemene vervuiling. 
Na reiniging met NDI kan er verlijmd of overgeschilderd worden. Chloor-solventvrij.. 
 

 
VOORDELEN 

 

• Reinigt en verdampt zeer snel en volledig zonder resten achter te laten; 

• Lost bepaalde vernissen op, in het bijzonder de acrylaat-vernissen; 

• Laat achteraf het lijmen en overschilderen toe; 

• Milieuvriendelijk, daar het geen enkel chloor-solvent bevat; 

• Verbetert de aanhechtingskracht van alle lijmen. 
 

 

TOEPASSING 
 

Metaalindustrie, Automotive, bouw- en algemene industrie: 

• Geschikt voor alle metaaloppervlakken : sloten, kettingen, kabels enz., diverse buisleidingen en 
onderdelen waar de  oppervlakken perfect droog moeten zijn (compatibel met bepaalde gassen of 
stoffen, zuurstof, enz.). 
Op andere oppervlakken eerst een test uitvoeren. NIET op hete oppervlakken gebruiken. 

 
 

KARAKTERISTIEKEN 
 

Voorkomen ..................................................................  kleurloze vloeistof 
Geur ............................................................................  solventachtig 
Dichtheid bij 20oC. (ASTM D4052)  ............................  0.800 
Vlampunt  ....................................................................  < 21oC 
Opslag .........................................................................  gesloten verpakking, droge, goed geventileerde 
 ....................................................................................  ruimte, verwijderd houden van ontstekingsbronnen  
Houdbaarheid .............................................................  18  maanden 
 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

Aanbrengen en overvloedig verstuiven. Vervolgens laten verspreiden en verdampen. Indien nodig, het 
overtollige product met een schone doek opnemen. In geval van hardnekkige vervuiling, de behandeling 
herhalen. Niet op warme oppervlakken verstuiven. Het is aanbevolen een compatibiliteitstest te doen, 
alvorens dit product te gebruiken.  
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VERPAKKING 
 

Aerosol 650/400 ml. Ref. 4507A4 x 12 
Jerrycan 5 liter Ref. 2507J1 x 4 
Drum 200 l Ref. 2507U2 x 1 
 
 

VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. 
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