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1. OPSTARTEN MET CTEC DEOX 
 
Het ontroestingsproduct CTEC DEOX is een neutrale vloeistof dat gebruikt kan 

worden in een sproeidrukreinigingsmachine, doorvoertunnel, borstelmachine, 
ultrasooninstallatie of een combinatie van deze machines. 

 
Geschikt voor het ontroesten van stalen onderdelen. 

 
De CTEC DEOX kan gebruikt worden in ieder bad uit staal, mits deze is 
aangepast aan de werktemperatuur, d.w.z. tussen 60 en 80° C. 

 
Om te neutraliseren en te passiveren kan een product uit het gamma c3… of c2… 

gebruikt worden. 
 
 

2. VULLING VAN EEN BAD CTEC DEOX 
 

 vul het bad voor 80 % met water 
 verwarm het bad op een temperatuur van 60° C 
 voeg de hoeveelheid CTEC DEOX toe zodanig dat men een werkconcentratie 

tussen 5% en 10% bekomt volgens de oxidatiegraad. 
 breng het bad op niveau door water toe te voegen 

 wacht tot het water opnieuw op de juiste werktemperatuur is,  
     zijnde 60° C 
 

Zowel machine als gevuld bad is nu klaar voor gebruik. 
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3. AANSTERKEN VAN HET ONTROESTINGSBAD 

 
 Het gemiddelde verbruik aan product CTEC DEOX 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 DEOX zodanig dat het toegevoegde mengsel gelijkgesteld 
is aan een concentratie van 5 %. 
Voorbeeld :  

Als men 100 liter water toevoegt om het bad terug op niveau te brengen, 
dient men 5 % van 100 liter te nemen voor de toevoeging van het product 

zijnde 5 liter CTEC DEOX per dag. 
 

 De gebruiksvoorwaarden kunnen, ondanks de algemene richtlijnen, in 

bepaalde situaties verschillen. Het is daarom raadzaam om het bad op te 
volgen gedurende de eerste maand van het bad. Een reeks stalen zullen dan 

geanalyseerd worden door ons labo om de correcte dosering van het product 
te regelen. 

 

 
4. OORZAKEN VAN EEN SLECHTE BEITSING 

 
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. 
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 een te lage temperatuur (de werktemperatuur is min. 60° C) 
 een te lichte concentratie van het product 

 
 

 
5. BIJKOMENDE GEGEVENS CTEC DEOX 
 

 kleur    : transparante vloeistof 
 densiteit    : 1,248 

 pH     : 6,3 
                       

    
 
6. VERWIJDEREN VAN DE CTEC DEOX. 

 
Het is verboden het product puur te lozen in een afvoerriool, ondanks de 

voorgeschreven biologische afbreekbare voorschriften in het reglement (CE)  
n° 648/2004 dat betrekking heeft op detergenten.  
 

Indien dit product wordt gebruikt in een maximale concentratie van 10 % 
verdund in water of in een product van CTEC uit het gamma C3… mag het 

product wel geloosd worden in een afvoerriool. 
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