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TEVAN® XD

Het product
Neutrale ontvetter. Tevan® XD is zeer effectief in het verwijderen van minerale olie, vet 
en smogaanslag. 

Uitermate geschikt om in te zetten bij calamiteiten waarbij een pH-neutraal product 
veilig toepasbaar is op alle waterbestendige materialen. 

Tevan® XD heeft een zeer breed toepassingsgebied, waaronder: reiniging van (vracht)
auto’s, gevels, damwandprofielen, garages, machinekamers, asfalt enz. 

Voor machinaal gebruik is Tevan® XD-M ontwikkeld waarbij minder schuimvorming 
gewenst is.

Eigenschappen
• Verwijdert snel en doelmatig, minerale olie en vet 
• Toepasbaar op alle waterbestendige materialen 
• Tast geen kleurpigmenten aan 
• Geen nadelige invloed op de olie-afscheider 
• pH-neutraal 
• Bevat geen kleur- en geurstoffen 
• Veilig product; niet bijtend, giftig of brandbaar 
• Bevat natuurlijke kalkbinders 
• Volledig biologisch afbreekbaar

Dosering & Gebruik
1:10 / 1:100

Dosering: afhankelijk van de mate van vervuiling: 50 tot 10 keer verdunnen met water.

Dosering: afhankelijk van de mate van vervuiling: 50 tot 10 keer verdunnen met water. 
Met verdund product het te reinigen oppervlak handmatig of machinaal behandelen. 
Even laten inwerken. Naspoelen met schoon water.

Neutrale producten

Neutrale onvetter

Artikelnummers & verpakkingseenheden
2125084
2123003

Tevan® XD 4 x 5 ltr. (Doos)
Tevan® XD 20 ltr. (Can)

Neutrale producten
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Opslag & Transport
  Vorstvrij bewaren.

CLAUSULE
Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot uitstekende resultaten komen.
Aan gezien het product echter buiten onze controle in voorraad is en verwerkt wordt, wijzen wij elke aansprakelijkheid 
af met betrekking tot de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan door het gebruik.
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Tevan® XD

Advies
Elke situatie is uniek en heeft bepalende factoren voor de toe te passen producten. Onze productspecialisten 
adviseren u graag om de beste resultaten voor uw toepassing te garanderen. Neem bij twijfel of een specifieke 
uitdaging altijd contact met ons, we zijn u graag van dienst.

Doseren = besparen
Door gebruik te maken van een Tevan® multimix doseerunit heeft u altijd de juiste 
gebruiksklare oplossing. De doseerunit wordt afgesteld op uw specifieke situatie. 
U gaat besparen op productgebruik, overdoseren is verleden tijd. Ook geschikt voor  
1:1 dosering.

Uw doseerunit wordt gepersonaliseerd naar de producten welke u 
gebruikt, ook kan de doseerunit van uw eigen logo worden voorzien.

Gerelateerde producten
Tevan® XD is een neutrale ontvetter uit de Tevan® productlijn neutrale producten. 

Voor elke toepassing zijn oplossingen met specifieke eigenschappen tegen de mate 
van vervuiling, neem hiervoor altijd contact met ons op voor advies.

Tevan® XD Tevan® XD-M

Specificaties
heldere, blanke vloeistof

oppervlakteactieve stoffen.

pH (20°C): 7,0 (10% oplossing).
Sg (20°C): 1,05 g/ml

Neutrale producten

Uiterlijk :

Bevat :

PH waarde :
Soortelijk gewicht                        :

Machinaal


