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1. Algemene beschrijving 

Water gebaseerd concentraat van 
soda, detergenten en bindende 
agentia. Stark alkalisch, lost het 
vettige zeepresten op van zowel 
minerale als organische oorsprong. 
Kan preventief worden gebruikt.   

   
 

2. Kenmerken 

•  Sterk alkalisch concentraat van natrium hydroxide , tensio active stoffen en complexvormers. 
•  Veilig op de meeste rubbers en kunststoffen. Test vóór het gebruik op gevoelige of belaste materialen.  
 

3. Toepassingen 

•  Ontstopt alle types van afvoerleidingen. Dringt door in de verstopping en lost er de vetten op die de 
verstopping doen ontstaan. 
•  Toepasbaar doorheen de gehele industrie.  
 

4. Instructies 

•  In het geval van een verstopte afvoer, het onverdunde product in de afvoer gieten en zo lan gmogelijk laten 
inwerken (liefst overnacht)alvorens door te spoelen. Het beste is om door te spoelen met warm (niet kokend) 
water. 
•  Kan ook routinematig als preventief onderhoud worden gebruikt. 
•  Breng direct aan , in geconcentreerde vorm. 
•  Herhaal indien nodig. 
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•  Niet mengen met andere producten. 
•  Niet bewaren bij een temperatuur onder de 0°C. 
•  Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 
1907/2006 Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.  
 

5. Karakteristieke productgegevens (zonder drijfgas) 
Voorkomen Vloeistof.  
Kleur Kleurloos.  
Geur Citrus.  
Destilatie temperatuurreeks 100 °C  
Dichtheid 1.24 g/cm3.  
pH 14  
Oplosbaarheid Oplosbaar in water   
 

6. Verpakking 

Bulk 1 L 
 5 L  
 

  
Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit 
in werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten worden getest 
in de praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm 
van garantie, gegeven. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid 
van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek of kan 
worden geraadpleegd op onze website: www.crcind.com. Wij raden u aan u voor dit product te laten registreren op onze website zodat 
toekomstige versies van dit gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden. 
Versie CRC_GREEN-AQUA_PIPE_DE_BLOCKER-20101214  

Datum 14/12/2010   
 
 


