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Grouttech Lubricant

Grouttech Lubricant wordt toe gepast als 
extra bescherming van ge reinigde injec-
tiepompen, die voor een langere periode 
niet gebruikt worden.

Veiligheidsmaatregelen

Bij de verwerking van Grouttech 
Rei nig ings   producten moeten de 
Arbo-veiligheidsvoorschriften van 
de bedrijfsvereniging en de E.G.-
veiligheidsvoorschriften van de produ-
cent in acht worden genomen.
De E.G.-veiligheidsvoorschriften moeten 
op de werkplek aanwezig zijn.
Tijdens het verwerken van Grouttech 
Rei ni  gings producten moet bescher-
mende kleding en veiligheidshandschoe-
nen worden gedragen.
Het verdient de voorkeur om gebruik te 
maken van een huidbeschermingscrème.
Bij contact van Grouttech Reinigings-
producten met de huid, moet deze 
grondig met water en zeep worden 
gereinigd. Wanneer het product in 
aanraking komt met de ogen, moet 
er onmiddellijk worden gespoeld met 
water (bij voorkeur met behulp van een 
oogspoelfles) en dient men direct een 
arts te consulteren. Wees extra voor-
zichtig bij het verwerken van Grouttech 
Cleaner B.

Opslag en houdbaarheid

De materialen moeten koel en droog 
op geslagen worden en beschermd 
worden tegen directe bestraling door 
zon.
De Grouttech Reinigingsproducten zijn 
bestand tegen vorst.
In een goed gesloten verpakking zijn de 
producten tenminste drie jaar houdbaar.

Toepassingsgebieden

Grouttech Cleaner A wordt toegepast voor het reinigen van de injectie-
pomp, en ander materieel wanneer de injectievloeistof in de pomp nog 
niet is uitgehard.
Grouttech Cleaner B wordt toegepast voor het verweken van uitgeharde 
in jectievloeistoffen. 
Injectiepompen kunnen geconserveerd worden met Grouttech Lubricant.

Type materiaal

• Grouttech Cleaner A
 Mengsel van organische oplosmiddelen
• Grouttech Cleaner B
 Een organisch oplosmiddel
• Grouttech Lubricant
 Lubricant

Alle Grouttech reinigingsmiddelen bevatten geen chloor en/of CFK’s.

Grouttech Cleaner A

Grouttech Cleaner A wordt toegepast voor het reinigen en spoelen van 
in jec tie  pompen en voor het verwijderen van vloeibare of nog niet volledig 
uitgeharde epoxy‘s en polyurethaanharsen. Dit schoonmaakmiddel kan 
zowel bij werkonderbrekingen als na het uitvoeren van de injectiewerkzaam-
heden gebruikt worden. 
Grouttech Cleaner A laat na het verdampen van de oplosmiddelen een 
smeermiddel achter met een reinigende werking.
Het product bestaat hoofdzakelijk uit bestanddelen die de huid niet 
aan tasten, is biologisch afbreekbaar en heeft een licht waarneembare geur.

Grouttech Cleaner B

Grouttech Cleaner B is een reinigingsmiddel met een zeer sterk oplossende 
werking. Dit product kan toegepast worden voor het oplossen en week maken 
van uitgeharde injectieharsen. Grouttech Cleaner B is met name geschikt 
voor het verwijderen van Grouttech injectieschuimharsen. Voor een goed 
eindresultaat is het in bepaalde situaties noodzakelijk dat de Grouttech 
Cleaner B gedurende een langere tijd in contact staat met uitgeharde harsen. 
Voor het reinigen c.q. conserveren van injectiepompen moet Grouttech 
Cleaner A gebruikt worden. Grouttech Cleaner B heeft slechts een geringe 
(amine-achtige) geur. Dit product verdampt volledig zonder een film op het 
oppervlak achter te laten. 
Door de extreem hoge oplossende werking van Grouttech Cleaner B moet 
te allen tijde worden voorkomen, dat het materiaal gedurende een langere 
periode in contact komt met kunststoffen. 
Kunststoffen kunnen hierdoor namelijk verweken of oplossen. 
Bij temperaturen onder de 10°C is het mogelijk dat er kristalvorming 
plaatsvindt. Wordt de temperatuur > 10°C, dan gaan deze kristallen weer 
in oplossing.
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Technische gegevens

Opslag   Beschermd tegen vocht, directe bestraling van 
    de zon, koel en in een goed gesloten verpakking 
    opslaan.
Veiligheids-  Veiligheidsbril, veiligheidskleding en veiligheids-
voorschriften  handschoenen dragen. Na contact met de huid,  
    deze met water en zeep reinigen.

Grouttech Cleaner A
Type materiaal  mengsel van organische oplosmiddelen, brandbaar
Kleur   kleurloos
Verpakking  11 kg
Houdbaarheid  minimaal drie jaar houdbaar

Grouttech Cleaner B
Type materiaal  organische oplosmiddel, niet ontvlambaar
Kleur   kleurloos
Verpakking  10,5 kg 
Houdbaarheid  minimaal drie jaar houdbaar

Grouttech Lubricant
Type materiaal  conserveringsproduct, niet ontvlambaar
Kleur   kleurloos
Verpakking  10 kg
Houdbaarheid  minimaal drie jaar houdbaar
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De inhoud van dit productblad is naar beste kennis en kunde bepaald op basis van laboratorium omstandigheden. Eigenschappen en eindresultaat van het verwerkte product 
worden niet gegarandeerd aangezien Grouttech niet verantwoordelijk is voor de applicatie en wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke toepassings- 
en werkomstandigheden ter plaatse. Wijzigingen in dit productblad worden u niet automatisch verstrekt.
Op dit productblad zijn de Algemene Voorwaarden Grout Techniek B.V. 2017 van toepassing: http://www.grouttech.eu/nl/info/41-algemene-voorwaarden.html


