
Technische fiche voor : CTEC C PAS 2 
  1/2   

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE FICHE - CTEC C PAS 2 - code 35021 
 

 

 

 

 

1. OPSTARTEN MET CTEC C PAS 2 
 
De CTEC C PAS 2 is een corrosie inhiberend product en wordt gebruikt in 

combinatie met de neutrale reinigers in het CTEC gamma. 
De CTEC C PAS 2 wordt gebruikt wanneer er zich corrosieproblemen voordoen op 

metalen onderdelen. 
De CTEC C PAS 2 wordt gebruikt in dezelfde installatie als de andere producten 

van CTEC en altijd als toevoeging aan een CTEC detergent.  
Het product kan gebruikt worden als additief in heel het gamma van de neutrale 
CTEC producten. 

 
 

2. CONCENTRATIE 
 
DE CTEC C PAS 2 wordt gebruikt in zeer kleine doseringen. Meestal volstaat 1 %, 

maar indien nodig kan de concentratie per percentage verhoogd worden. De 
maximale concentratie van 2 %. Het is best deze concentratie niet te 

overschrijden vermits dit enkel verspilling is van de grondstoffen en geen 
toegevoegde waarde zal opleveren naar de corrosiebescherming. 
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3. VULLING VAN EEN BAD CTEC C PAS 2 
 

C PAS 2 is een additief. Het is aan te raden te beginnen met een kleine 
hoeveelheid toevoeging van 1 % tot max. 2 %.  De hoeveelheid te gebruiken 

dosering is afhankelijk van de toepassing. Het is raadzaam voor een bepaalde 
periode dezelfde hoeveelheid passiveringsmiddel toe te voegen. 
                          

 
4. VERWIJDEREN VAN CTEC C PAS 2 

 
Het is verboden het product puur te lozen in een afvoerriool. Indien dit product 
wordt gebruikt in een maximale concentratie van 2 % verdund in water of in een 

product van CTEC mag het product wel geloosd worden in een afvoerriool. Echter 
dient altijd rekening gehouden te worden met de lokale reglementeringen. 

 
 
5. EXTRA INFORMATIE CTEC C PAS 2 

 
 kleur    : transparante vloeistof 

 densiteit    : 1.269 kg/l 
 pH     : 9.1 
 vlampunt    : / 

 viscositeit   :58 mpa.s 
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