
 
 

 

 

 

Technische fiche 

FeDOGEL - Roestverwijderingsgel 

Beschikbare containermaten, bestelnummer en PU 

FeDOGEL Roestverwijderingsgel  750 m 

lArt.  
Nr.: 23530   PU 6 

Grotere containers voor industrieel gebruik zijn op verzoek 
verkrijgbaar. 

 
Beschrijving en eigenschappen 

FeDOGEL, de roestverwijderingsgel wordt gebruikt om roest en 
aanslag snel te verwijderen (perfect voor verticale oppervlakken). 
Deze op citroenzuur gebaseerde waterige oplossing verwijdert roest 
en aanslag van ijzerhoudend staal en roestvrij staal. Door de hoge 
reactiesnelheid en het hoge rendement kan aanslag in een paar 
minuten volledig worden verwijderd en roest in een paar uur, 
afhankelijk van de ernst van de corrosie. De oplosmiddelvrije samenstelling bevat oppervlakte-actieve stoffen met 
ingebouwde corrosiebescherming en garandeert biologische afbreekbaarheid.  

Toepassing en gebruiksaanwijzing  

Verwijder losse roest met een staalborstel voor het aanbrengen. Vervolgens kunt u FeDOGEL aanbrengen op de plekken die 
ontroest moeten worden. Het aanbrengen mag niet meer dan 3 mm bedragen. Na de gepaste inwerktijd wast u de FeDOGEL af 
met een spons. Afhankelijk van de sterkte van de corrosie, moet dit proces worden herhaald. 

Voordelen 

• Hoge reactiesnelheid  
• Hoog rendement  
• Zeer goede kruipeigenschappen 
• Waterige oplossing, oplosmiddelvrij 
• Goed biologisch afbreekbaar 
• Corrosiebeschermende oppervlakte-actieve stoffen (oppervlakte-actieve stoffen) 
• Ca. 30 % vastestofgehalte 
• blauwe gel 
• Optimaal afwateringsgedrag op verticale oppervlakken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

Verwerkingshulpmiddelen  

Geen verwerkings gereedschap nodig! 

 

 Technische specificaties  

Actief ingrediënt basis:   Waterige oplossing op basis van citroenzuur 
Verschijning:    blauwe gel 
Vaste stofgehalte:   ca. 30 % 
Verdunning:    Water 
 

Waarschuwing voor gevaar en veiligheid  

Neem vóór gebruik de gedrukte veiligheids- en gevaarinstructies in acht.  

U kunt het veiligheidsinformatieblad rechtstreeks bij ons aanvragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK!  

FERTAN FeDOGEL is een product van FERTAN Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH en haar algemene voorwaarden zijn 
uitsluitend van toepassing. Deze laatste biedt geen enkele garantie voor de eigenschappen van het produkt en deze moeten 
door elke gebruiker worden gecontroleerd naar gelang van zijn behoeften. Informatie die niet in deze bijsluiter is opgenomen, 
mag de gebruiker er niet toe aanzetten het product voor speciale doeleinden te gebruiken en Fertan Korrosionsschutz 
Vertriebsgesellschaft mbH. 

 
 


