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TECHNISCHE FICHE - CTEC c3.08 - code 33062 
 

 

 

 

1. OPSTARTEN MET CTEC c3.08. 
 
De milieuontvetter CTEC is een waterige, alkalische reiniger welke wordt gebruikt 

in een ultrasoon reinigingsinstallaties voor het reinigen en ontvetten van alle 
metalen zowel ferro als non-ferro. 

 
Voordat CTEC in gebruik wordt genomen moet de wasmachine worden gereinigd 
en de buizen van de spuitkoppen doorgespoeld. In geval van een nieuwe 

machine hoeft deze natuurlijk niet te worden gereinigd. 
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2. VULLING VAN EEN BAD CTEC c3.08 
 

 vul het bad voor 80 % met water 
 verwarm het bad op een temperatuur van max. 50° C  

(= gebruikstemperatuur). 
 voeg de hoeveelheid CTEC c3.08 toe zodanig dat men een werkconcentratie 

van  3 à 5 % bekomt in het wasbad  

 breng het bad op niveau door water toe te voegen 
 wacht tot het waswater opnieuw op de juiste werktemperatuur is,  

     zijnde 45° C 
 
Zowel machine als gevuld bad is nu klaar voor gebruik. 

                            
 

 
3. AANSTERKEN VAN HET ONTVETTINGSBAD 
 

 Het gemiddelde verbruik aan product CTEC c3.08 voor een bad van 500 liter 
is 1 liter voor een werkduur van 8 uur. 

 
 Om de verdamping (± 2 % van de capaciteit per bad per dag), alsook de 

achterblijvende wasvloeistof op de onderdelen, te compenseren moet men 

water toevoegen.  Na de toevoeging van water moet men het bad aanvullen 
met product CTEC c3.08 zodanig dat het toegevoegde mengsel gelijkgesteld 

is aan een concentratie van 3 à 5 % in het wasbad en 1 % in het spoelbad. 
Voorbeeld :  
Als men 100 liter water toevoegt om het wasbad terug op niveau te brengen, 

dient men 3 à 5 % van 100 liter te nemen voor de toevoeging van het 
product zijnde 3 à 5 liter CTEC c3.08 per dag. Idem voor het spoelbad =>  

1 % van 100 liter = 1 liter CTEC c3.08. 
 

 

4. OORZAKEN VAN EEN SLECHT WASRESULTAAT OF SLECHTE REINIGING 
 

De eerste week dient gecontroleerd te worden of de spuitkoppen niet verstopt 
raken. CTEC kan oude aanslag in buizen en tanks hebben losgemaakt die in het 
systeem worden gepompt. 

 
Men kan schuimvorming waarnemen wat duidt op een slechte regeling van het 

bad. 
 

 een te lage temperatuur (de werktemperatuur is min. 40° C) 
 een te lichte concentratie van het ontvettingsproduct 
 slechte olie-afroming → reinig de olieafscheider en controleer zijn goede 

werking 
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6. BIJKOMENDE GEGEVENS CTEC c3.08 

 
 kleur    : transparante vloeistof 

 densiteit    : 1.266 kg/l 
 pH     : 11.7 
 

                            
7. EIGENSCHAPPEN VAN CTEC c3.08 

 
 Lage wastemperatuur:  

Een optimaal wasresultaat wordt bekomen in een concentratie van  

3 à 5% in wasbad bij 45 °C en 1 % in spoelbad.  
Er wordt geen vuil afgezet waardoor de levensduur van de machine wordt  

verlengd. Er zijn ook geen problemen met kalkafzetting omdat kalk pas   
neerslaat bij 53 °C. 
 

 CTEC c 3.08 is uitermate geschikt voor het gebruik in ultrasoon 
toepassingen. Vermits het product de olie en vuil in oplossing brengt zal 

het na verwijdering van het stuk uit het bad helemaal proper zijn. 
 
 Veilig voor de gebruiker: 

CTEC is veilig in gebruik conform de actuele richtlijnen. 
CTEC heeft een héél hoge biologische afbreekbaarheid, de gebruikte 

tensioactieve producten zijn voor meer dan 90 % biologisch afbreekbaar  
conform de OECD normen en heeft geen gevarenaanduiding. 
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