
RBC GROUP B.V. RBC GROUP B.V. 
C h e m i c a l  E n g i n e e r i n g  P r o c e s s e s  a n d  P r o d u c t s  

 

I N
 D

 U
 S

 T
 R

 I E
   

Versie feb 2016

Rogier Bosman Chemie B.V.  -  Rogier Bosman Products B.V.  
Industrieterrein “Dintelmond”  Havennummer 5510  Markweg Zuid 4a-4b  4794 SN Heijningen 

Tel.nr.+31(0)167 52 42 50  - Fax.nr.+(0)167 52 29 12 - www.rbcgroupbv.com - info@rbcgroupbv.com  

Toepassingsgebied

Verpakking

Toepassing

ERBO-10

Hoog geconcentreerde, zeer actieve vloeistof voor het week maken en verwijderen van veel 
soorten lijm, plastics en rubber, olie-, vet-, verf- en teerbevuilingen, ingetrapte kauwgum, 
graffiti, plakband, viltstiftinkten en stickers.
Veilig voor staal, roestvast staal, koper, tin, messing, glazuur, emaille, glaswerk, beton

Polycontainer à 10 ltr.

Oplos- en detacheermiddel

-ERBO-10 is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van plakband en viltstiftinkt van bijv. 

glaswerk.

-Reinigt alle oppervlakken die met lijm, viltstift, polymeer of graffiti vervuild zijn.

-Voordelen ten opzichte van andere solvents of oplosmiddelen:

 A. Biologisch afbreekbaar;  B. Fosfaatvrij;

 C. Vrij van chloorkoolwaterstoffen; D. Eenvoudig verwerkbaar;

 E. Niet toxisch.                                          

Eigenschappen

Fysisch aspect
pH bij werkconcentratie
Geur
Oplosbaarheid in water
Vlampunt

: heldere, kleurloze vloeistof
: 7,5 ± 0,5   
: specifiek
: zeer  slecht
: >63°C.                         

Algemeen: 
De te behandelen vervuiling met ERBO-10 bevochtigen, even in laten werken en daarna met een 
ERBO-10 bevochtigd doekje nawrijven. Hardnekkige vlekken meerdere malen behandelen.

Verwijderen van viltstiftinkt: 
Materialen met een met ERBO-10 bevochtigd doekje schoonwrijven.

Vloeren: 
ERBO-10 aanbrengen op het vervuilde oppervlak. Daarna de vervuiling verwijderen.
N.B.: Voor de verwerking van ERBO-10 zijn verschillende mogelijkheden die situatie afhankelijk 
zijn. 
Wij adviseren u graag hierover.

Let op:  PRODUCT NIET VERNEVELEN!
-Niet gebruiken op zacht plastic zoals toetsenborden, computers en telefoons. 

Veiligheid

De veiligheidsinformatie van dit product staat vermeld in het veiligheidsinformatieblad (MSDS).
Zorg bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

* Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruikers.


