
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg 
zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling. 
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Toepassingsgebieden 
ALSAN 076 wordt toegepast voor het reinigen van metalen 
en kunstof ondergronden alsook als reinigingsmiddel van 
metalen gereedschappen gebruikt voor het aanbrengen 
van ALSAN producten. 
 
Eigenschappen 

• op ethylacetaat gebaseerd 

• hoge vluchtigheid 

• goede reinigingseigenschappen voor gereedschap 
 
Voorwaarden voor aanbrengen 
Ondergrond en omgevingstemperatuur: min. -10 °C tot 
max. +35 °C. 
 
Toepassing 
Aanbrengen: ALSAN 076 dient verwerkt te worden met 
daarvoor geschikte handschoenen.  
Vanwege de hoge vluchtigheid van het product, 
onmiddellijk na het aanbrengen starten met reinigen met 
een doek of spons. 
Ondergronden die niet in contact mogen komen met het 
reinigingsmiddel, dienen eerst afgekleefd te worden met 
een kleefband om beschadiging te voorkomen. 
Nadat de ondergrond succesvol ontvet en gereinigd is, 
dient een wachttijd van minstens 30 minuten in acht te 
worden genomen om het product te laten verdampen 
vooraleer over te gaan tot de volgende bewerkingen 
(schuren, aanbrengen van systemen, enz.), . 
ALSAN 076 kan niet worden toegepast als verdunner in de 
ALSAN-systemen en is uitsluitend voorbehouden voor het 
reinigen/ontvetten. 
De gebruikte rollers en borstels worden beschouwd als 
wegwerpmaterialen en dienen na de werkzaamheden 
weggegooid te worden. Voor het reinigen van het 
gereedschap raden we aan een lege 30 l container gevuld 
met ongeveer 10-15 l ALSAN 076 te gebruiken . Dit is 
voldoende voor mengstaven, spanen en andere metalen 
gereedschappen. 
 
Reactietijd (23 °C) 
Verdampingstijd: > 30 minuten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische gegevens 
Dichtheid (23 °C): 0,89 g/cm³ 
 
Verpakking 
1 l en 10 l blik 
 
Opslag, transport & houdbaarheid 
In originele, ongeopende verpakking en op een koele, 
droge en vorstvrije plaats heeft het ongemengde product 
een minimum houdbaarheid van 12 maanden. 
Ook op de werkplek directe blootstelling aan zonlicht 
vermijden. 
 
Veiligheidsinformatie en risico's 
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 
 
Verwijdering 
Resterend oplosmiddel dient als gevaarlijk afval afgevoerd 
te worden. 
 
Producent/bedrijf 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasbourg 
Frankrijk 
 
Algemene informatie 
De informatie in dit document is van toepassing op het 
overeenkomstige product, aangeleverd door Soprema. 
Houd er rekening mee dat deze kunnen verschillen van 
land tot land. 
De bovenstaande informatie, voornamelijk de informatie 
over het aanbrengen van het product, is gebaseerd onder 
normale omstandigheden en wordt naar eer en geweten 
verschaft. Door de grote verscheidenheid aan vereisten en 
omstandigheden op de werkplek is het nodig door de 
gebruiker om het product te testen onder de specifieke 
omstandigheden om te verzekeren dat het geschikt is voor 
het beoogde gebruik. Wij behouden ons het recht voor om 
wijzigingen aan te brengen die de technologische 
vooruitgang en verbetering van onze producten 
weerspiegelen. 
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Omschrijving: 
ALSAN 076 is een op ethylacetaat gebaseerd 
reinigingsmiddel voor het ALSAN gamma. 
 
 
 

http://www.soprema.com/

