
 

 Hodrupa A 

Hogedruk- en machine reiniger met  
bescherming tegen corrosie 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Eigenschappen 
Hodrupa A is een schuimarme specialreiniger voor de verwijdering van minerale oliën  
en verbrandingsgassen alsook roet t.g.v. brandschade. Hodrupa A moet bij natreiniging  
c.q. hogedrukreiniging met water verdund worden. Voor machine- en apparatenreiniging 
daarentegen Hodrupa A onverdund gebruiken. Blanke metaaldelen (ijzer, blik) roesten  
niet na reiniging met Hopdrupa A. Geschikt voor olieafscheiders volgens ÖNORM B 5105,  
§ 7,2.  
 
Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG) 
Anionische en niet-ionische tensiden < 5%, NTA < 5%, wateroplosbaar oplosmiddel,  
alkaliën en corrosiebeschermingsmiddelen. 
pH-waarde in concentraat ca. 13    pH-waarde in gebruiksoplossing ca. 11,5-12 
 
Toepassingsgebied 
Alle water- en alkalibestendige oppervlakken. Bijzonder geschikt in industriehallen  
en werkplaatsen. Ook geschikt voor oppervlaktereiniging bij brandschade, alsook  
voor gelakte en ongelakte metaaloppervlakken geschikt, b.v. montagetafels,  
draaibanken en stanstafels. 
 
Gebruik 
Voor het eerste gebruik materiaalbestendigheidstest uitvoeren  
op een onopvallende plaats. 
 
Onderhoudsreiniging (machinale natreiniging): 
200 ml op 8 ltr. koud water. 
 
Hogedrukreiniging: 
200 ml op 8 ltr. koud water. 
 
Basisreiniging (na brandschade): 
800 ml op 8 ltr. koud water. 
Oplossing over oppervlak verdelen, ca. 5 min. laten inwerken,  
schrobben en afzuigen. 
 
Machinereiniging: 
Hodrupa A puur op een doek of poetskatoen doen en hiermee  
voorwerp schoonmaken. Niet met water afspoelen zodat de  
anti-roestbescherming tot volle werking komt. 
 
Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele schade ontstaan door  
onjuist gebruik van dit middel. 

Verbruik per m² 
Machinale natreiniging:  1 ml Basisreiniging:  40 ml
Hogedrukreiniging:  8 ml Machinereiniging: 10 ml
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Xi; Irriterend in concentraat; 
R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid 
vermijden. S 37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de 
ogen/gezicht. Bevat: alkalilogen 
Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1! 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
Verpakking 
1 x 10 Liter  Art.-Nr. j 05 01 10 
1 x 200 Liter  Art.-Nr. j 05 01 72 

Reiniger voor 
schrobzuig- 
automaat en 
industrie 
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