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De gegevens over onze producten zijn geheel 
vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze 
controle staat, kunnen wij voor de resultaten 
geen verantwoording nemen.

CLEANERS - DEGREASERS

Tix Decaltou Professional is een kruipolie van de nieuwste 
generatie. De formule verenigt zowel de unieke doeltreffendheid 
van Tix Decaltou Professional als de laatste eisen op het niveau 
van veiligheid en milieu. 

Tix Decaltou Professional combineert 4 verschillende eigenschappen: 

• Hoog doordringingsvermogen. (Tot minder dan 1/100 van een mm) 

• Het ontbindingsvermogen tegenover roest laat toe de stevigste bezinksels 
 te reduceren. 

• Tijdelijk smeervermogen, wat het uiteenzetten van de behandelde delen  
 vergemakkelijkt. 

• Krachtig oplosvermogen t.o.v. smeer, gedroogde vetten, olie,…

TOEPASSINGEN

Het product wordt gebruikt waar het probleem zich voordoet.  
De hoofdtoepassing van Tix Decaltou Professional is onklemmen. Het product 
maakt snel en eenvoudig vastzittende of vastgeroeste bewegende delen los.  

Een tweede toepassing van Tix Decaltou Professional is de metaalbewerking. 
Enige druppels op de plaats spuiten waar het metaal bewerkt wordt; boren, 
schroefdraad trekken, doorsnijden van buizen, zagen,... De nodige inspanning 
wordt op merkwaardige wijze verminderd. De bewerkte stukken tonen een 
betere afwerking en zijn tijdelijk tegen roest beschermd. 

GEBRUIKSAANWIJZING

Overal waar roest een schroef of een mechanisme vastzet, zowel ten gevol-
ge van zeewater, warmte, chemische producten of atmosferische omstan-
digheden zal Tix Decaltou Professional in enkele seconden de vastzittende 
delen losmaken. 

Simpelweg verstuiven op de los te maken stukken en even laten inwerken. 
Ontklemmen was nog nooit zo gemakkelijk!
Tix Decaltou Professional ontbindt roest en maakt deze brokkelig, maar tast 
het metaal zelf niet aan, in tegendeel, het geeft een bescherming en een 
tijdelijke smering. 

Bij de metaalbewerking: verstuiven op de plaats waar het metaal bewerkt 
wordt. Minder aanbevolen voor gebruik met snelle werktuigmachines, daar de 
plaatselijke verhitting te hoog is.  

TIX DECALTOU 
PROFESSIONAL
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TIX DECALTOU 
PROFESSIONAL
EIGENSCHAPPEN

Zeer doeltreffend door het mengsel van specifieke componenten. Zeer hoog 
doordringingsvermogen, waardoor het product de kleinste plaatsen bereikt. 
Ontbindt roest & bevat olie die het losmaken vergemakkelijkt. Bevat geen 
chloorderivaten. Tast geen metalen, noch verven aan. 

• Drijfgas spuitbus is CO2  : Grotere gebruiksveiligheid en zeer economisch  
    (97% werkstof)

• Dichtheid (20°C)  : 0,812
• Vlampunt (PMCC)  : 62°C
• pH    : 7 

AARD VAN DE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 

Zie het veiligheidsinformatieblad. 
 
Beschikbaar in 300 ml & 5L


