
                             
 

 
 
 
 
EIGENSCHAPPEN 

- CHRISAL Economic 

- is een uiterst veelzijdig en zeer doeltreffende reiniger en ontvetter. 
- Inzetbaar in tal van toepassingen. 
- Is een alkalisch product op basis van water. 
- Reinigt en ontvet dieper en sneller daardoor tot 70% tijdbesparing. 
- Is veilig voor alle afwasbare oppervlakken. 
- Verwijdert moeiteloos alle vuil van ieder oppervlak. 
- Verwijdert onaangename geuren (geen verdoezeling). 
- Is volledig veilig voor huid en kleding. 
- Fosfaatvrij, biologisch afbreekbaar, onbrandbaar, niet vluchtig. 
- Is sterk geconcentreerd en daardoor zeer voordelig in gebruik. 

 
GEBRUIKSAANWIJZING 

1 Gebruik in verstuiver of vernevelaar onder lage druk. 
- Verdun het product met water. (zie verdunningslijst) 
- Nevel het te reinigen oppervlak gelijkmatig van onder naar boven in. 

- Laten inwerken, maar niet laten opdrogen. 
- Vuil manueel met een goed absorberende doek verwijderen of machinaal behandelen. 
- Eventueel met water naspoelen of afspuiten. 
- Drogen indien nodig 
2 Gebruik in hogedrukreiniger 
- Steek het chemie aanzuigslangetje van de hogedrukreiniger tot aan de bodem in de kruik. 
- Verdunning instellen naar de aard van vervuiling (zie verdunningslijst). 
- Onder lage druk van onder naar boven innevelen. 

- Even laten inwerken maar niet laten opdrogen. 
- Eventueel met borstel of spons het statische vuil los maken. 
- Met hoge druk afspuiten (opgelet voor beschadiging door te hoge druk) 
3 In M.P.S.- onderdelenreiniger. 
- Doe eerst water in de M.P.S.  
- Voeg daarna Economic toe (zie verdunningslijst) 
- Voeg hierbij 0,01 tot 0,03 % schuimremmer toe. 
- Zet verwarming (40 à 55° C)en perslucht op (zie gebruiksaanwijzing M.P.S.) 
- Leg uw te reinigen stukken in de vloeistof en laat product werken. 
- Eventueel even nabehandelen met borstel. 
- Indien noodzakelijk droog blazen met perslucht. 

 
OPGELET 
Altijd eerst water en dan het product bijvoegen.  
Vb:10% = 10 % product + 90 % water. 

 
VERDUNNINGEN 
Reinigen van zwaar vervuilde oppervlakken zoals motoren,machines, verwijderen van roetaanslag,niet 
gedroogde verf, olie, smeer, matrijzen enz…..  
20 % 
Reinigen van onderdelen uit draaibanken, ontvetten voor het schilderen, verwijderen van dieptrekolie enz….. 
10 % 
Ontvetten van licht vervuilde onderdelen, industriële vloeren, enz…..  
3 - 5 % 

 

Deze lijst is niet volledig maar dient als leidraad. 
 
 

 

PRODUCT DATASHEET 

ECONOMIC 
 

Chrisal NV 

Priester Daensstraat 9 

B-3920 Lommel, Belgium 

+3211548000 (T)  +3211548002 (F) 

www.chrisal.com  info@chrisal.be 


