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CETO  CLEAN  (  CETO PRO ) 

 

Ceto Ontvetter 
 

Algemene informatie 

 

Ceto Ontvetter is een ontvetter op waterbasis, voor het verkrijgen van een 

goede hechting, egale droging van de lak en het voorkomen van 

siliconenkraters. Ceto Ontvetter is speciaal ontwikkeld voor het ontvetten van 

laklagen of materialen, voordat gespoten wordt met watergedragen lakken. 

Ceto ontvetter heeft een laag VOS gehalte. 

Na een goede reiniging is het schuren eenvoudiger. Vet en was zijn de 

grootste vijanden van lak. Zij belemmeren de hechting en/of verstoren het 

vloeigedrag van de lak (kraters). 

Daarom dient men, alvorens te schuren en te lakken, het oppervlak grondig 

schoon te maken. Niet alleen bij metalen maar zeker ook bij kunststof  

producten. Bij de productie van kunststof worden scheidingsmiddelen 

gebruikt die ervoor zorgen dat de producten eenvoudig uit de matrijzen te 

halen zijn. Een scheidingsmiddel bestaat uit siliconen en wassen die 

hardnekkiger aan kunststof kleven dan vet aan metaal. Een kunststof 

oppervlak dient daarom nog grondiger en zorgvuldiger gereinigd te worden. 

 

Geschikt voor 

Branche Autoschadeherstelsector, apparatuur/ machinebouw, 

loonspuiterijen. 

Materialen Alle soorten staal, aluminium, diverse soorten kunststof en 

volledig uitgeharde 2K laklagen 

 

Chemische basis 

Mengsel van water, glycolen, alkalische stoffen en oppervlak 

actieve stoffen 

 

Fysische gegevens 

Kleur transparant 

Dichtheid 1.00 kg/ltr 

V.O.S. 110 g/ltr 

Vlampunt > 61 °C 

pH 10-11 
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Verwerkingsmethode 

De ontvetter (onverdund) rijkelijk op een zachte niet pluizende doek gieten 

en hiermee het te reinigen oppervlak schoonpoetsen. Of het te reinigen 

oppervlak besprenkelen met de verdunner en vervolgens met een doek 

uitwrijven. Het oppervlak goed droogwrijven na het ontvetten. 

 

Let op: Kunststofproducten moet vaker en zorgvuldiger gereinigd worden. 

Onvoldoende reiniging leidt tot afspringen van de lak. 

 

 

Houdbaarheid Max. 1 jaar bij gesloten verpakking 

Vorstvrij opslaan 

 

 

WAARSCHUWING Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet 

blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet 

doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een 

gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. 

Buiten bereik van kinderen bewaren. Schadelijk voor in het water levende 

organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 

veroorzaken. De spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen 

onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies 

inwinnen. Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar 

een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. In geval van 

inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Zeer licht 

ontvlambaar. 


