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ONTGEUREND OPLOSMIDDEL VOOR VETVANGPUTTEN EN AFVOERLEIDINGEN 
 
TOEPASSINGEN: 
ALPHA SW 60 is speciaal ontwikkeld om harde vetlagen in vetvangputten in oplossing te brengen en af te voeren, alsook te ontgeuren en te 

reinigen, de doorgang naar afvoersystemen te herstellen en de vetlagen in de vetverzameltanks te verminderen. Bijzonder aanbevolen voor 

vlees- en visverwerkende nijverheden, looierijen, zuiveringsstations, enz ... 

 

EIGENSCHAPPEN: 
ALPHA SW 60 is een krachtig, snelwerkend en ontgeurend oplosmiddel. Emulgeert door zijn buitengewone structuur alle 

organische vetstofmoleculen waaronder gebakken vetten, olieverven, asfaltvernis, bitumen, witte lijmen en schuimen. Kan niet 
gebruikt worden ter vervanging van ontstoppingsmiddelen of enzymen. Onschadelijk voor afvoersystemen. 
 

GEBRUIKSAANWIJZING: 
Voor het openen van sterk verstopte vetputten en voor het verwijderen van opgehoopte harde vetaanslag: 
. Bij lichte vetaanslag dient men 30 L. ALPHA SW 60 op iedere vierkante meter in de vetvangput te gieten, ofwel 60 cc.  

per liter inhoud capaciteit. . Tenminste 1 uur laten inwerken, spoel deze emulsie weg met een water- of hogedrukslang. 
. Bij zware vetaanslag giet men 40 tot 80 L. ALPHA SW 60 op iedere vierkante meter in de vetvangput, ofwel 75 tot 150 cc. 

per liter inhoud capaciteit. . Tenminste 1 uur laten inwerken, spoel deze emulsie weg met een water- of hogedrukslang. 
Het herstellen van afvoerkanalen: 
. Giet ALPHA SW 60 direct in de afvoerpijpen en bij voorkeur doorspoelen met een water- of hogedrukslang. 
Ter voorkoming van harde vetaanslag in rioolwatertanken: 
. ALPHA SW 60 verdunnen met petroleum in een verhouding van 1:1. Verspreidt een 3 - 5 cm. dikke laag ALPHA SW 60-
oplossing over het gehele tankoppervlak en laat deze enige tijd inwerken. Wanneer ALPHA SW 60 geleiachtig wordt, water 

opspuiten om een vloeibare emulsie te bekomen die kan wegvloeien uit het systeem. Indien nodig, de behandeling herhalen. 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 
Wat de gegevens i.v.m. veiligheid en gezondheid betreft raadpleeg de veiligheidsfiche van ALPHA SW 60. 
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