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TECHNISCHE FICHE 

 

LX 2025 
 

 

 

 

De LX 2025 is een unieke waterige reiniger die eind 1994 is ontwikkeld.  De LX 2025 is 

samengesteld uit nieuw ontwikkelde grondstoffen die de LX 2025 bijzondere kwaliteiten 

geven.  Het is de eerste warmontvettter op waterbasis die breedschalig wordt geaccepteerd 

door de industrie als vervanger van o.a. alifatische koolwaterstoffen, (white spirit) thinner, 

petroleum, kookpunt-benzine enz. De LX 2025 bevat geen aromaten) 

 

 

 

Toepassing 

 

 

De LX 2025 is voorzien van een roestbeschermer en is kant-en-klaar voor universeel gebruik 

voor reiniging / ontvetting van producten, machineonderdelen en allerhande toepassingen 

in de productie- en werkplaatsomgevingen. 

De LX 2025 kan worden gebruikt op ferro en non-ferro metalen (aluminium, enz.) en op 

kunststoffen. 

 

Dit warme systeem wordt met name gebruikt door regelmatige gebruikers die daarnaast prijs 

stellen op een snelle droging van de onderdelen.  Tevens kan de LX 2025 voor zeer zware 

verontreiniging (ingebrande oliën en vetten) worden gebruikt.  De ontvetter kan zowel op 

kamertempratuur als op 40 – 55° C gebruikt worden. 

 

Door gebruik te maken van deze serie reinigingsproducten zijn reinigingstijden  

factor 5 tot 8 x sneller gerealiseerd alsmede droogtijden.  Tevens worden met deze serie 

verlengde standtijden van 2 tot 3 x gerealiseerd. 

Door ontbreken van oplosmiddelen in deze serie producten is droogblazen ook weer 

toegestaan. 

 

De LX 2025 is eveneens voorzien van een roestbeschermer (5 tot 7 dagen magazijn opslag). 

 

De LX 2025 kan geleverd worden in vaten van 210 liter welke onder een reinigingstafel met 

pomp en holle kwast kan worden geplaatst.  CTEC heeft een serie warme reinigingsunits in 

zowel standaard als RVS-uitvoering. 

 

Documentatie op aanvraag beschikbaar.  Eventueel kan, indien de pomp aan bepaalde 

eisen voldoet, de LX 2025 ook in de reeds aanwezige installatie gebruikt worden.  

Voor LX 2025 gebruik in bestaande installaties zijn verwarmde optie-units beschikbaar die 

hierbij gemonteerd kunnen worden. 
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Extra aandachtspunten voor waterige reinigers, afhankelijk van lokale omstandigheden zijn : 

 

 veiligheid, werkklimaat. 

 maatschappelijke belangen. 

 standtijd verlenging van de reinigingsmiddelen (kosten reductie) 

 energie besparend (door o.a. reducering afzuiging warme werkplaatslucht  

 geen brandgevaar door afwezigheid van vluchtige stoffen. 

 

 

 

Verpakking 

 

 

25 liter – 60 liter – 210 liter – 1000 liter 

 


