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HET PASSIVINOX CONCEPT voor het reinigen, ontroesten en passiveren van RVS.
Systeem 1 beschrijft het zure systeem en Systeem 2 beschrijft het neutrale systeem.

SYSTEEM 1 : Op zure basis , in 2 stappen.
Passivinox F300 + Passivinox C
Stap 1 :Passivinox F300.
Zure reiniger,ontroester en passivator. Enkel toepasbaar op austenieten, dus AISI 304 , AISI 316 en
afgeleiden.
Aanbrengen met borstel, doek, spons of sproeier. Periode van 4 tot 48 uur laten inwerken.
Droog afvegen en/of afspoelen met leidingwater of demiwater.
Stap 2 : Passivinox C
Licht zuur passivatiemiddel voor RVS.
Aanbrengen met borstel, doek, spons of sproeier. Periode van minstens 48 uur laten inwerken.
Droog afvegen en/of afspoelen met leidingwater of demiwater.
Beschikbaarheid :
*Passivinox F300 : dekkingsgraad van +/- 3 m2 per liter.
Bus van 1 liter = 1,2 kg aan xxxx euro per bus. (nr 208.184).
Bidon van 5 liter = 6 kg aan xxxx euro per bidon. (nr 208.184).
*Passivinox C : dekkingsgraad van +/- 3 m2 per liter.
Bus van 1 liter aan xxxx euro per bus. (nr 237.531)
Bidon van 5 liter aan xxxx euro per bidon. (nr 237.531)
Steeds de nodige veiligheidsmaatregelen treffen. Handschoenen , gezichtsbescherming,
oogbescherming,……
Voor een prijsopgave kunt u een email sturen naar marc.quaghebeur@packo.com

SYSTEEM 2 : Op neutrale basis, in 2 stappen.
Passivinox Derust + Passivinox Passive.
Dit systeem werkt voor alle types inox, alsook voor koper, aluminium,email,….Dit is bovendien een
uitstekend reinigingsmiddel, waarbij aanbakking en hardnekkige vervuiling kunnen gereinigd worden.
Men dient te wrijven met een spons.
Stap 1 : Passivinox Derust
Neutrale ontroester/reiniger Passivinox Derust aanbrengen met spons of borstel. Een tiental minuten
laten inwerken en daarna de roest of de vervuiling wegwrijven met een spons. Aansluitend spoelen met
leidingwater of demiwater.
Stap 2 : Passivinox Passive
Daarna de neutrale, passiverende component Passivinox Passive aanbrengen met een borstel.
Aansluitend eventueel droog wrijven met een zachte doek.

Beschikbaarheid
*Passivinox Derust : dekkingsgraad van +/- 2 m2 per liter.
Bus van 0,5 liter aan xxxx euro per bus. (nr 232.344)
*Passivinox Passive : dekkingsgraad van +/-3 m2 per liter.
Bus van 0,5 liter aan xxxx euro per bus. (nr 232.345)

Steeds de nodige veiligheidsmaatregen treffen. Handschoenen, gezichtsbescherming,
oogbescherming,….
Voor een prijsopgave kunt u een email sturen naar marc.quaghebeur@packo.com
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