
PREFIX wordt gebruikt als conserveringsmiddel, na een ontroestingsproces, om de metalen kortstondig te bescher-
men tegen vliegroestvorming. Geschikt voor lichte en zware metalen, staal en zelfs non-ferro metalen.

TECHNISCHE FICHE

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.

PREFIX
VOORCONSERVEERDER

EIGENSCHAPPEN
PREFIX kan op vochtig en vervuild materiaal 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 eigenschappen. Sluit de lucht af van het behandelde voorwerp. 
Conserveert en smeert machines, reserveonderdelen, gereedschappen, e.d. Niet agressief ten opzcihte van lakken, coatings en de 
meeste kunststoffen.

GEBRUIK
PREFIX wordt onverdund toegepast door middel van borstelen, sproeien of dompelen. Bij gebruik van PREFIX, na het reinigen en 
ontroesten, moeten de te behandelen voorwerpen bijna droog, vrij van zouten, olie en vet zijn.

Opgelet ! Wanneer PREFIX niet meteen aan het materiaal hecht, dan is er sprake van één te hoge zoutconcentratie. 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.

TECHNISCHE GEGEVENS 

Uitzicht Heldere vloeistof

Kleur Lichtbruin

Geur Kenmerkend

Houdbaarheid Onbeperkt tot 70°C  

Stabiliteit Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking

Bewaar het product in originele gesloten verpakking en 
bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.

Verpakking 10L , 20L

ECOLOGISCHE INFORMATIE
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastge-
legd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN 
Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Biologisch 

afbreekbaar
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