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STELFLOOR ONTVETTER 
Ontvetter die reinigt, ontvet en etst 

 

STELFLOOR ONTVETTER is een oplossing in water die zuren en detergenten bevat om vloeren in beton, cement 
te reinigen, ontvetten, aan te etsen alvorens te schilderen of eenvoudig te reinigen zoals b.v. tegels. 

 
EIGENSCHAPPEN – GEBRUIK 

• bevat zuur en is bestemd om cement, betonvloeren of poreuze tegelvloeren te ontvetten en te etsen alvorens te schilderen. 

• verwijdert de slikhuid, die in hoofdzaak geen goede hechting toelaat, door een snelle en doeltreffende chemische werking. 

• ontvet met dieptewerking de vloeren doordrongen van olie en vetten zoals garages, parkings, ateliers, machinezones, … 

• lost lichte roestvlekken op tegels op, werkt ook tegen salpeter en mag gebruikt worden om smeer e.d. van gereedschap en 
machines te verwijderen. 

• is bijzonder geschikt om gegalvaniseerd metaal voor te bereiden alvorens te schilderen.  

ONDERGRONDEN EN VERFSYSTEMEN 

Voorbehandeling van de ondergrond 

Reinigen van vloeren: 
• Reiniging van vette tegelvloeren: 

– STELFLOOR ONTVETTER 1/1 verdunnen met water. 
– Het product uniform aanbrengen op het te behandelen oppervlak. Schuren.  

– Rendement: 8-12 m
2
/l. 

– 15 minuten laten inwerken. 
– Al schurend afspoelen met zuiver water. 
– Dweilen en laten drogen. 

• Verwijderen van salpeter: 
– STELFLOOR ONTVETTER 1/1 verdunnen met water 
– Aanbrengen met harde borstel  
– 30 minuten laten inwerken 
– Afspoelen met zuiver water 

• Oplossen van lichte roestvlekken: 
– Het product 30 minuten laten inwerken. 
– Schuren en afspoelen. 

Etsen van vloeren: 
• Behandeling van nieuwe vloeren vóór het schilderen: 

– Krachtig borstelen om losse deeltjes te verwijderen. 
– De vloer lichtjes nat maken. 
– STELFLOOR ONTVETTER uniform aanbrengen met harde borstel.  

– Rendement: 2-5 m
2
/l. 

– Ongeveer 30 minuten laten inwerken. Zorgvuldig schuren. 
– Al schurend afspoelen met zuiver water. 
– Dweilen. 
– Zeer goed laten drogen vóór het schilderen. 

Ontvetten van vloeren: 
• Behandeling van vettige vloeren vóór het schilderen: 

– Zeer vettige vloeren: vet- en vuilaanhechting mechanisch afschrapen. 
– STELFLOOR ONTVETTER uniform aanbrengen met een harde borstel. 

– Rendement: 2-5 m
2
/l. 

– Ongeveer 1 uur laten inwerken. De meeste vuile vlekken verschillende malen schuren. 
– De gevormde emulsie bij voorkeur verwijderen door te stoomstralen of al schurend met zuiver water.  
– Zeer vettige vloeren tweemaal behandelen. 
– Volledig laten drogen vóór het schilderen. Vloeren die gereinigd werden met zeep of vettige detergenten, behandelen zoals  
    omschreven in de paragraaf “Reinigen van vloeren”. 
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Voorzorgen: 
• STELFLOOR ONTVETTER bevat zuur en is dus corrosief. Hij tast metaal aan: vermijd contact met betonbewapening. 
• Tijdens de verwerking en het schuren rubberlaarzen dragen. De ogen en de huid beschermen tegen spatten, deze onmiddellijk  
    met zuiver water afspoelen bij contact.  
 
 

VERWERKING VAN HET PRODUCT 
Reiniging materiaal Water 

 

 

SAMENSTELLING 
• Actieve stof Fosforzuur en tensioactieven.  

• Pigment(en) Geen.  

• Oplosmiddel Water. 

• Droge stofgehalte In gewicht: 22 ± 2%    In volume: 16 ± 2% 

  

 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

• Aspect In de bus: vloeibaar 

• Kleur -  

• Bijkleuren - 

• Verpakkingen 5 L  

• Densiteit bij 20°C 1,1 ± 0,05  

• Theoretisch rendement 2-6 m²/l naargelang het te behandelen oppervlak 
 

 

STOCKAGE - HOUDBAARHEID 

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. 
Minstens 24 maanden bij vermelde condities. 
 

 

HYGIËNE EN VEILIGHEID 

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden. 
Buiten bereik van kinderen houden.  
 
 

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen 
en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen 
enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten.  
Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe nota bestaat van 
recente datum. 
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