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Geavanceerde 
reinigingsoplossingen
voor onderhoud, herstel en industrie
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Voor professionele reiniging –  
Vertrouw op de kwaliteit van Loctite®

De Loctite® MRO-reinigers zijn ontwikkeld voor de reiniging van onderdelen in de metaalverwerkende industrie, in werkplaatsen, 
in de spoorweg- en bootindustrie en bij onderhoudstoepassingen. Dit breed assortiment omvat ook high-tech graffiti- en lakver-
wijderaars, onderhoudsproducten voor boten, opslagtanks, pijpleidingen, handreinigers en vele andere toepassingen.

Het Loctite®-assortiment MRO-reinigers:
is geschikt voor bijna alle materialen zoals metaal, kunststof, beton, steen, keramiek, glas, gelakte oppervlakken enz.. •	
omvat eveneens neutrale reinigers voor gevoelige oppervlakken, vooral zelfdemulgerende reinigers•	
werd ontwikkeld voor sproei- of dompeltoepassingen, ultrasone reiniging, hogedruktoepassing of handmatige reiniging, als •	
eind- maar ook als tussenreiniging.
omvat producten in geconcentreerde vorm (te mengen met water) en producten klaar voor gebruik.•	
bevat corrosiebeschermingsmiddelen. •	
levert optimale reinigingsresultaten bij een temperatuur tussen 5 °C en 100 °C, afhankelijk van de toepassing.•	

In MRO is de betrouwbare reiniging van oppervlakken essentieel voor de volgende behandeling. De meest voorkomende ver-
ontreinigingen zijn overblijfsels van voorafgaande operaties zoals snijden, stampen, boren, dieptrekken, slijpen, enz.. Maar ook 
verontreinigingen zoals oude vetten, olie en stof moeten verwijderd worden alvorens het binnenkomende materiaal kan hersteld 
worden. 

Henkel biedt u oplossingen voor volgende vervuilingen:
Organische – typisch zijn hier de smeermiddelen gebruikt bij metaalvervormingen, of corrosiewerende middelen. •	
Vooral alkalische reinigers zijn hiervoor geschikt
Anorganische – omvat roest, hitte- en lasaanslag, roetdeeltjes en oxides. Zure reinigers zijn ontwikkeld om zo‘n verontreinigin-•	
gen te verwijderen. Zure reinigers worden ook gebruikt voor het reinigen van thermohardende, spuitgegoten kunststof.
Gemengde– omvat vuil van de werkplaats, inktresten, handschoen- en vingerafdrukken. Alkalische of neutrale reinigers worden •	
hier ingezet.



Loctite® 7012

Loctite® 7013

Dompelreiniger

Industriële reiniger voor gebruik in wastafels 

Efficiënte reiniger voor intensief schoonmaken van mechanische onderdelen.•	
Geschikt voor toepassingen onder hoge druk•	
Goed schuimend vermogen en tijdelijke corrosiebescherming •	
Verwijdert vuil, olie en vet •	
Solventvrij, biologisch afbreekbaar•	

Moet aangebracht worden met een spray of met een schuimgenerator. Concentratie: hogedruk-
reiniging: 0,5-2 %. Handmatige reiniging of reiniging met schuim: 20-50 %. 

Universele reiniger en ontvetter voor zware vervuiling•	
Reiniging van alle metalen mechanische onderdelen, al dan niet onder hoge druk•	
Ook geschikt voor synthetische materialen, rubbers en gelakte oppervlakken•	
Dringt uitstekend door in vuil en lost vet gemakkelijk op•	
Geschikt voor alle reinigingsmethoden zoals verneveling, onderdompeling of •	
manuele toepassing
Oplosmiddelvrij•	

Moet aangebracht worden bij kamertemperatuur met doek, borstel, vernevelaar of schuimkanon 
of door onderdompeling. Concentratie: handmatig (2-10 %), met borstel (2-5 %), met hoge-
drukapparatuur (1-2 % aan de sproeikop), met schuimgenerator (20-50 %), bij onderdompeling 
(10-20 %), in wastafel (10-30 %). 

Watergedragen reiniger voor mechanische onderdelen•	
Dringt uitstekend door in vuil en lost vet gemakkelijk op•	
Biedt een tijdelijke roestbescherming•	
Goede huidverdraagzaamheid•	
Oplosmiddelvrij•	

Loctite® 7013 wordt onverdund gebruikt. Breng een voldoende hoeveelheid product aan met de 
borstel of de handspray. 

Efficiënte metaalreiniger en -ontvetter die gebruikt wordt in sproeireinigingsmachines•	
Sterk ontvettende eigenschappen•	
Bevat een inhibitor voor gebruik op lichte metalen•	
Oplosmiddelvrij•	

Voor gebruik in industriële sproeireinigingsmachines. Concentratie: 2-6 %. Behandelingstijd 
afhankelijk van de toepassing: 1 - 5 min. voor algemene ontvetting en 10-15 min. voor renovatie. 

pH 10 g/l: 
10,1

Gebruikstemperatuur: 
Kamertemperatuur tot 35 °C

Toepassingsconcentratie:
5 tot 500 g/l

pH 10 g/l: 
11,3

Gebruikstemperatuur: 
Kampertemperatuur tot 50 °C

Toepassingsconcentratie:
10 tot 500 g/l

pH onverdund: 
9,5

Gebruikstemperatuur: 
Kamertemperatuur

Toepassingsconcentratie:
Gebruiksklaar

pH 10 g/l: 
11,5

Gebruikstemperatuur: 
50 tot 75 °C

Toepassingsconcentratie:
20 tot 60 g/l

Reiniging van mechanische onderdelen in werkplaatsen

De gepaste oplossing
voor elke toepassing

5 l 

5 l 

5 l 

5 l 

20 l

20 l

20 l

20 l

Loctite® 7018 Hogedrukreiniger

Loctite® 7014 Sproeireiniger



pH 10 g/l: 
9

Gebruikstemperatuur: 
5 tot 80 °C

Toepassingsconcentratie:
30 tot 500 g/l

Loctite® 7860

Loctite® 7861

Loctite® 7010

Loctite® 7012

Laagschuimende vloerreiniger

Reiniger voor zware vervuiling

Universele reiniger voor werkplaatsen

Dompelreiniger

Neutrale, laagschuimende, geparfumeerde vloerrreiniger voor dagelijks schoonmaken van •	
gevoelige vloermaterialen
Beschermende en vuilafstotende eigenschappen•	
Ideaal om te gebruiken in vloerreinigingsmachines•	
Ook geschikt voor handmatige toepassingen•	
Oplosmiddelvrij•	

Loctite® 7860, gebruikt in de aanbevolen concentratie, verwijdert olie, stof en andere residuen. 
Zwaar vervuilde vloeren: 10 % oplossing. Middelmatig vervuilde vloeren: 5 % oplossing. 
Handmatig vegen: 2,5 % oplossing.

Hoogefficiënte reiniger voor intensief schoonmaken van betonnen ondergronden, kan onder •	
hoge druk of met stoommachine aangebracht worden.
Kan gebruikt worden als voorbereiding op herstellingen van beton•	
Verwijdert verschillende soorten vuil (vet, olie stof) en biedt een tijdelijke bescherming tegen •	
corrosie
Oplosmiddelvrij•	

Gebruiksaanwijzing: met hogedrukapparatuur tot 100°C. Geconcentreerd aanzuigen of een 10%-
ige voorverdunning aanmaken. Concentratie:5-20 %.

Universele, vloeibare reiniger voor het schoonmaken van industriële werkplaatsen en •	
machines.
Voor algemene reiniging van lichte vervuiling•	
Aangenaam parfum•	
Biologisch afbreekbaar, solventvrij, gevarenlabelvrij•	

Breng een voldoende hoeveelheid reiniger aan op het te reinigen oppervlak. 
Goed inborstelen en met klaar water spoelen. 

Universele reiniger en ontvetter voor zware vervuiling•	
Reiniging van alle metalen mechanische onderdelen, al dan niet onder hoge druk•	
Ook geschikt voor synthetische materialen, rubbers en gelakte oppervlakken•	
Dringt uitstekend door in vuil en lost vet gemakkelijk op•	
Geschikt voor alle reinigingsmethodes zoals verneveling, onderdompeling of •	
manuele toepassing
Oplosmiddelvrij•	

Gebruiksaanwijzing: Aanbrengen bij kamertemperatuur met doek, borstel, vernevelaar of 
schuimkanon, of door onderdompeling. Concentratie: handmatig (2-10%), met borstel (2-5%), 
met hogedrukapparatuur (1-2% aan de sproeikop), met schuimgenerator (20-50%), bij onder-
dompeling (10 -20%), in wastafel (10-30%). 

pH 10 g/l: 
8,7 

Gebruikstemperatuur: 
15 – 35 °C

Toepassingsconcentratie:
25 – 100 g/l

pH 10 g/l: 
12,2

Gebruikstemperatuur: 
15 tot 100 °C

Toepassingsconcentratie:
50 tot 200 g/l

pH 10 g/l: 
11,3

Gebruikstemperatuur: 
Kamertemperatuur tot 50 °C

Toepassingsconcentratie:
10 tot 500 g/l

Reiniging van machines en werktuigen

Vloerreiniging

5 l 

5 l 

5 l 

5 l 

20 l

20 l

20 l

20 l



Loctite® 7862

Loctite® 7840

Loctite® 7850

Loctite® 7855

Graffitiverwijderaar

Universele reiniger en ontvetter van machines of werktuigen

Universele handreiniger

Voor verf of hars op handen

Licht verdikt product specifiek ontworpen voor het verwijderen van graffiti op gelakte en •	
niet-absorberende oppervlakken.
Heel efficiënte verwijdering van bijna alle soorten graffiti•	
In het bijzonder actief op betumenhoudende graffiti•	
Kan gebruikt worden op verticale oppervlakken•	
Gevarenlabelvrij•	

Gebruiksaanwijzing: handmatig gebruik (met borstel of spons) of met behulp van een airless 
spraysysteem. Doorborstelen en na 5 tot 10 minuten reactietijd de opgeloste verf handmatig 
verwijderen. Naspoelen met Loctite® 7012 ( concentratie: 3-5% in water) om het oppervlak vol-
ledig te reinigen. Herhaal de toepassing voor het verwijderen van eventuele resterende graffiti.

Universele reiniger. Verwijdert vuil, olie en vet van afwasbare oppervlakken•	
Gebruiksaanwijzing: handmatig of met reinigingsapparatuur op oppervlakken die compatibel •	
zijn met water
Biologisch afbreekbaar, solventvrij•	

Het beste resultaat wordt verkregen als het product gebruikt wordt met warm water (meer dan 
50°C). Verdunning met water naar gelang van individuele vereisten.  Verhouding Loctite® 7840 
tot water: 1:4 voor zware industriële vervuiling, 1:16  ontvetten van vloeren, 1:126 algemene 
reiniging). Sterke concentratie kan gelakte oppervlakken aantasten.

Verwijdert ingetrokken vuil, vet, koolstof en olie•	
Op basis van natuurlijke extracten •	
Vrij van minerale oliën en biologisch afbreekbaar•	
bevat premium huidconditioners•	
Werkt met of zonder water•	

Wrijf de reiniger op de droge handen (zonder gebruik van water) tot het vuil en vet opgelost is. 
Spoel af met water of verwijder met een doek.

Verwijdert hardnekkig vuil zoals inkt, verf, hars of lijm•	
Biologisch afbreekbaar en niet-toxisch•	

Wrijf de reiniger op de droge handen (zonder gebruik van water) tot het vuil opgelost is. Spoel af 
met water of verwijder met een doek.

pH onverdund: 
3,7 

Gebruikstemperatuur: 
10 tot 40 °C

Toepassingsconcentratie:
Gebruiksklaar 

pH onverdund: 
10 tot 11

Gebruikstemperatuur: 
Niet van toepassing 

Toepassingsconcentratie:
Gebruiksklaar/verdund met water

pH onverdund: 
5 tot 8

Gebruikstemperatuur: 
Niet van toepassing

Toepassingsconcentratie:
Gebruiksklaar

pH onverdund: 
5 tot 8

Gebruikstemperatuur: 
Niet van toepassing

Application  concentration:
Gebruiksklaar

Handreiniger

Verwijderen van graffiti

Universele reiniger

750 ml

400 ml

400 ml

5 l 20 l
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