
 

 

Inciprop V® 
 
Omschrijving: Vloeibaar alkalisch reinigingsmiddel voor het 

reinigen van voertuigen 
 

Eigenschappen: • Universeel toepasbaar automatische en handmatige 
reiniging van oppervlakken en voertuigen; 

• Licht schuimend. 
 
Productgegevens: Basiscomponenten : natriumhydroxide, complexvormers en 

bevochtigers 

Soortelijk gewicht : 1,12  kg/l 

Voorkomen : vloeistof 

Opslag stabiliteit : 0 ºC tot 40 ºC 

Houdbaarheid : 2 jaar 

pH 1% (20°C) : ca. 10,5 

Oplosbaarheid : in alle verhoudingen mengbaar met 
water 

P-gehalte : 0 % 

N-gehalte : 1,5 % 

COD waarde : ca. 130  mg  O2/g product 

 
Materialenbestendigheid: Inciprop V is in de aangegeven concentraties geschikt voor de 

reiniging van staal, koper en legeringen hiervan. 
 

Gebruiksvoorschrift: Spoel eerst voor met water ter verwijdering van grof vuil. 
 
• Voertuigreiniging uitwendig: 

Automatisch: 1 - 3 % Inciprop V; 
Handmatig: 2 - 4 % Inciprop V; 
Contacttijd: circa 2 minuten; 
Inborstelen en afspoelen. 
 

• Oppervlakken: 
Schuimreinigen met 2 - 3 % Inciprop V; 
Afspoelen met water. 

 
• Schuim- en sproeisystemen: 

Oppervlakken inschuimen of insproeien met 0,5 - 5 %; 
Inwerktijd : 5 - 20 minuten; 
Afspuiten met krachtige waterstraal 

 



 
Veiligheidsaspecten: Hoe u veilig om dient te gaan met onze producten staat 

omschreven in het veiligheidsinformatieblad (VIB). Gebruik bij 
hantering van het geconcentreerde product in ieder geval altijd 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Onze productinformaties zijn op de normale bedrijfsomstandigheden afgestemd. Indien zich met betrekking tot de toestand van het water de 
arbeidssituatie of de installatie, afwijkende omstandigheden voordoen, zijn onze technisch adviseurs gaarne bereid advies uit te brengen ten 
aanzien van de meest gunstige toepassing van onze producten. 
De in de productinformatie opgenomen gegevens zijn deze, die bekend zijn op het ogenblik van de uitgave en houden geen rechtsgeldige 
verbintenis in wat betreft eigenschappen of concrete inzet van onze producten. Individuele proeven en de nodige voorzichtigheid bij de inzet 
van onze producten zijn steeds aangewezen. 
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