
PREFIX
VOORCONSERVEERDER
PREFIX wordt gebruikt als conserveringsmiddel, na 
een ontroestingsproces, om de metalen kortstondig 
te beschermen tegen vliegroestvorming. Geschikt 
voor lichte en zware metalen, staal en zelfs non-ferro 
metalen PREFIX kan op vochtig en vervuild materi-
aal worden aangebracht. Bij deze toepassing is de 
bescherming van zeer korte duur. Wanneer PREFIX 
op gereinigd en ontroest materiaal wordt toegepast 
zal dit een langere bescherming bieden. Indien men 
een nog langere conservering wenst gelieve dan onze 
‘langconserveerder’ DURAFIX te gebruiken. Vormt 
een transparante beschermlaag, welke niet verhardt 
of uitdroogt. Heeft uitstekende waterverdringende ei-
genschappen. Sluit de lucht af van het behandelde 
voorwerp. Conserveert en smeert machines, reserve-
onderdelen, gereedschappen, e.d. Niet agressief ten 
opzcihte van lakken, coatings en de meeste kunststof-
fen.

GEBRUIKSAANWIJZING
PREFIX wordt onverdund toegepast door middel van 
borstelen, sproeien of dompelen. Bij gebruik van PRE-
FIX, na het reinigen en ontroesten, moeten de te be-
handelen voorwerpen bijna droog, vrij van zouten, olie 
en vet zijn.

OPGELET! Wanneer PREFIX niet meteen aan het ma-
teriaal hecht, dan is er sprake van één te hoge zout-
concentratie. Men moet dan net zolang spoelen totdat  
PREFIX wel hecht. PREFIX mag niet aanraking komen 
met rubberen delen en sommige kunststoffen. Deze  
moeten afgeplakt of afgedekt worden.
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NL GEVAAR Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de 
luchtwegen terechtkomt. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter 
slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bevat: Kool-
waterstoffen, C11-C14, n-alkanen,iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten. FR DANGER L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou 
gerçures de la peau. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un 

CENTRE ANTIPOISON ou un médecin NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale 
/ nationale / internationale. Contient: Hydrocarbures en C11-C14, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% hydrocarbures aromatiques
DE GEFAHR Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. BEI 
VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter 
gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, iso-

Alkanen, cyclischen, <2% Aromaten.
 
antigifcentrum - centre antipoison 32 (0)70/245.245

5l

R


