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Elja Olie- en Vetverwijderaar is een sterk alkalisch wateroplosbaar reinigingsmiddel voor het verwijderen van zware verontreinigingen.
• Zeer krachtige wateroplosbare ontvetter.
• Snelwerkend.
• Verwijdert zware verontreinigingen zoals vet, olie, verkeersvuil op o.a. vloeren van garages en werkplaatsen, rookaanslag van opleggers, 

vracht-en tankwagens, landbouwwerktuigen,... 

Elja Olie- en Vetverwijderaar verbreekt de oppervlaktespanning en dringt diep door in vuil -en vetlaag. Bezit ongeëvenaarde oplossende eigen-
schappen en een opzienbarende breedspectrumwerking. Het is snelwerkend.

Waar wordt ELJA OLIE EN VETVERWIJDERAAR gebruikt?
Voor het schoonmaken van vloeren en wanden in werkplaatsen, garages, scheepruimten, opritten van benzinestations, enz...

Hoe gebruik ik ELJA OLIE EN VETVERWIJDERAAR?
Wordt aangebracht in geconcentreerde vorm of verdund met water naargelang de aard en mate van verontreiniging. Enkele minuten laten 
inwerken, goed schrobben en afspoelen met water.

Opgelet ! Niet gebruiken op aluminium, zink, messing en sommige geschilderde oppervlakken (neem eerst een proef).

Technische gegevens 
• uitzicht: heldere vloeistof   
• kleur: rood     
• reuk: reukloos      
• houdbaarheid: vorstvrij bewaren
• stabiliteit: onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking   
• verpakking: 1L
• biologisch afbreekbaar

Gevarenaanduidingen
H314 Skin Corr. 1B Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280  Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 
  Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
  contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P363  Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bevat: Kaliumhydroxide

Vraag steeds de gepaste MSDS voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de 
wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.


