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Oil Destroyer 

Milieuvriendelijk 

 
EIGENSCHAPPEN 

Oil Destroyer is een op micro biologie gebaseerd milieu - en gebruiksvriendelijk reinigingsmiddel dat kan worden 

toegepast voor het verwijderen van olie, vetten en brandstoflekkages. Denk hierbij aan het ontvetten van wegdekken of 

het schoonmaken van met olie of brandstof bevuilde oppervlakten zoals productiehallen, industriële vloeren, 

werkplaatsen en machines na olie- en brandstoflekkages. Omdat olierestanten na reiniging van wegdekken vaak in de 

berm of het riool terechtkomen zijn universele (alkalische) ontvetters hiervoor minder geschikt. Oil Destroyer is naast 

milieuvriendelijk ook pH-neutraal en tast geen materialen aan, daarnaast versnelt het de afbraak van olieresten in 

berm, riool en/of ander ecosysteem.  

 

Uiteraard is Oil Destroyer ook prima inzetbaar voor allerlei andere reinigings- en ontvettingstoepassingen. Denk aan 

de reiniging van vloeren, machines, onderdelen, verkeersborden enz. 

 
GEBRUIKSAANWIJZING 

Ten alle tijde zo veel mogelijk olie, vetten, brandstof en/of andere vervuilingen absorberen en/of opzuigen. Enkel restanten 

of kleine verontreinigingen weg spoelen. Zorg voor een goede vermenging d.m.v. hoge druk, waterstraal en/of borstel-

/bezembewegingen. Dit is belangrijk voor een goed reinigingsresultaat. Bij zware, dikkere of moeilijk verwijderbare 

vervuilingen eerst met Oil Destroyer voorsproeien en laten intrekken. De vervuiling met voldoende water wegspoelen. 

Paraffine, stolbare vetten, frituurvet en dergelijke kunnen alleen worden verwijderd indien de watertemperatuur boven het 

smeltpunt van de verontreiniging is. Na de reiniging zoveel mogelijk restvervuiling absorberen en/of opzuigen om het 

milieu niet onnodig te belasten. Oil Destroyer dient vorstvrij opgeslagen te worden. 

 
DOSERING EN GEBRUIK 

Dosering is afhankelijk van de toepassing van het product en de soort verontreiniging. Gemiddelde dosering is 1:40 tot 

1:50. Bij gebruik van hoge druk kan dit zelfs oplopen tot een dosering van 1:100 tot 1:200. Bij brandstof, lichte olie en 

andere vervuilingen gebruik je ongeveer 1 liter verdunde Oil Destroyer per liter verontreiniging. Bij zwaardere olie en 

zwaardere vervuilingen gebruik je 1,5 tot 2 liter per liter verontreiniging.  

 

Veiligheidsinformatie 

  
 

Gevaar. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Oogbescherming / gelaatsbescherming 

dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 

verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bevat : 

Alcohol C13-iso, geethoxyleerd - Alcohol(C12-18)EO(>10-20) 

 
De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op laboratoriumproeven en is uitsluitend bedoeld als richtlijn. Protection & Cleaning Technics kan geen verantwoording aanvaarden voor 

een goede werking bij speciale toepassingen. Gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze brochure genoemde producten zijn geen verantwoordelijkheid van Protection & 

Cleaning Technics. Het verdiend aanbeveling bovengenoemde producten eerst te testen voor gebruik in productie. 
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