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REINIGINGSMIDDEL VOOR VERWIJDERING V. KETELSTEENAFZETTING IN WATERSYSTEMEN 

 
TOEPASSINGEN: 
ALPHA DECAL M wordt gebruikt voor het verwijderen van ketelsteenafzettingen in waterboilers, industriële vaatwasmachines, 

air-conditioning- en leidingsystemen van zink, aluminium, gegalvaniseerd materiaal, gietijzer en roestvrij staal. 
 

EIGENSCHAPPEN: 
ALPHA DECAL M is een chloridevrij en volledig geïnhibiteerd zuur reinigingsmiddel op basis van mierenzuur. De inhibitoren 

verhinderen de schadelijke inwerking van het zuur op de gereinigde metalen. Het product mag gebruikt worden op de meeste 
metalen zoals zink, aluminium, gegalvaniseerde materiaal, gietijzer en roestvrij staal = (maximale inwerktijd = 2 uur).  
 

GEBRUIKSAANWIJZING: 
Circulatie- en vulmethode: 
Het systeem eerst goed doorspoelen met water om los slib, schilfers, e.d. al geheel of gedeeltelijk te verwijderen. ALPHA 
DECAL M wordt normaal koud gebruikt. Verwarmen tot max. 50°C voor snellere reiniging. ALPHA DECAL M met water 

verdunnen van 1:4 tot max. 1:9. Tijdens de reiniging kunnen brandbare/of giftige gassen vrijkomen. Zorg daarom voor een 
goede ontluchting! De duur van de reiniging is afhankelijk van de dikte en de soort afzetting. In het algemeen zal de tijdsduur 
binnen de 24 uur blijven. (amfotere metalen = max. 2 uur). Vervolgens het systeem grondig met water spoelen. 
Dompelbadmethode: 
Giet een oplossing van 1 deel ALPHA DECAL M op 2 delen water in een kunststof bekleed bad. ALPHA DECAL M wordt 

normaal koud gebruikt. De oplossing mag echter verwarmd worden tot max. 50°C, waardoor een snellere reiniging verkregen 
wordt. De te reinigen voorwerpen in het bad onderdompelen en laat ze, afhankelijk van de vervuilingsgraad, max. 24 uur 
inwerken (amfotere metalen = max. 2 uur). Vervolgens de onderdelen uit het bad halen en met een krachtige waterstraal 
afspuiten. 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 
Wat de gegevens i.v.m. veiligheid en gezondheid betreft raadpleeg de veiligheidsfiche van ALPHA DECAL M. 
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