
 
 

 

 

 

Technische fiche 

FeDOX - Roestverwijderingsconcentraat 

Beschikbare containermaten, bestelnummer en PU 

FeDOX roestverwijderingsconcentraat 1 l 

Art.  
Nr.: 23630  VPE 6 

FeDOX roestverwijderingsconcentraat 5l 

Art.  
Nr.: 23730  PU 4 

Grotere containers voor industrieel gebruik zijn op verzoek 
verkrijgbaar. 

 
Beschrijving en eigenschappen 

FERTAN FeDOX is een sterk geconcentreerd product voor het 
verwijderen van roest en corrosie van plaatstaal, staalconstructies en 
andere metalen onderdelen. De te ontroesten onderdelen kunnen rechtstreeks in het bad worden geplaatst. De onderdelen zijn 
nu ontroest tot op het blanke metaal in het bad. Voor standaardtoepassingen wordt Kontentrat verdund met water. Het 
product kan ook uitstekend worden gebruikt voor het ontroesten van de binnenkant van brandstoftanks. 

Toepassing en gebruiksaanwijzing  

FERTAN FeDOX roestverwijderingsconcentraat wordt gewoonlijk gebruikt met een mengverhouding van 1:10 (1 deel FeDOX + 
10 delen water). Om de roestverwijderingstijd aanzienlijk te verkorten, kan het bad worden bereid met verwarmd water (ca. 60 
°C). Om de gemengde vloeistof op temperatuur te houden, kan bijvoorbeeld een dompelverwarming worden gebruikt. 
Afhankelijk van de mate van corrosie kan het concentraat ook in mindere mate worden verdund of rechtstreeks als concentraat 
worden toegepast. Het gemengde product kan verschillende malen worden gebruikt. De toepassingstijd hangt sterk af van de 
mate van corrosie. (Een paar minuten voor vliegroest tot enkele uren voor ernstige gevorderde corrosie). Na het ontroesten 
moeten de onderdelen met water worden afgespoeld en daarna direct worden gecoat. Elk type was (bijv. PROTEWAX) of primer 
(bijv. FERPOX Epoxy Primer, MM30 enz.) is geschikt voor de nabehandeling. 

 

Voordelen 

• Toepasbaar zonder speciale uitrusting  
• Geen speciaal gereedschap nodig  
• Verwijdert roest van onderdelen/staal tot op het blanke metaal  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Verwerkingshulpmiddelen  

Geen verwerkings gereedschap nodi 

 

Tip 

Het bad kan na gebruik door een koffiefilter worden gefilterd. Hierdoor worden corrosiedeeltjes weggefilterd en ziet de 
vloeistof er aantrekkelijker uit. 

 

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 FeDOX 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. 

 
 


