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Producteigenschappen 

Op basis van milieuvriendelijke speciale oliën met geïntegreerde corrosiebescherming 

Vormt een waterafstotende en langdurige beschermlaag 

Beperkt aanhechting van beton- en mortelresten tot een minimum 

Hogere bescherming tegen corrosie bij regelmatig gebruik 

Kan op vochtige oppervlakken worden opgebracht 

Zorgt bij regelmatig gebruik voor gemakkelijke reiniging en onderhoud 

Verwijdert oudere aangehechte lagen 

Snel biologisch afbreekbaar volgens OECD-301 F “Manometrische respirometrietest” 

Laag gehalte aan aromaten 

Oplosmiddelvrij 

Makkelijk spuitbaar 

Gebruiksklaar 

Toepassingsgebieden 

Bescherming en onderhoud van bouwmachines en -apparaten, beton- en mortelmixers, betonnen 

silo’s en betonpompen 

Bescherming en onderhoud van de onderkant van bouwvoertuigen en afwerkingsmachines voor asfalt 

Losmaken van vastgeroest schroefdraad 

Intaktin 74 
Mixerbescherming met langdurige 
beschermlaag en corrosiebescherming 

 

 

 

Verwerkingsinstructies 

Algemeen 

Intaktin 74 is een zeer effectieve mixerbescher- 

ming die is geformuleerd als een complexe combi- 

natie van milieuvriendelijke en zeer hechtingsver- 

minderende speciale oliën. 

Bovendien heeft Intaktin 74 een speciale corrosie- 

bescherming die het staal zeer goed beschermt. 

Om een goede bescherming te bereiken is regel- 

matig gebruik vereist. 

 
Verwerking 

Intaktin 74 kan worden gespoten op een schoon 

en gereinigd metalen oppervlak dat vrij is van 

oude, aangehechte beton- en mortelresten. 

Daarnaast kan Intaktin 74 ook in één keer gelijk- 

matig over het gehele oppervlak worden opge- 

bracht middels een brede kwast, doek of kunststof 

spons. 

Als spuitapparatuur zijn spuit MC-Pump 1 met 

canister (sproeikop 8002) en vatspuit MC-Pump 2 

(sproeikop 8002) evenals in de handel verkrijgba- 

re, oliebestendige spuitapparatuur (zoals de hoge- 

drukspuit Gloria 510 T of de Mesto Ferrum Plus 

3560 P en 3580 P) geschikt. 

 

 
Door de speciale formule is het mogelijk om het 

product op vochtige ondergronden op te brengen. 

Beton- en mortelresten die nog niet geheel zijn uit- 

gehard, kunnen hierdoor gemakkelijker worden 

verwijderd. Intaktin 74 vormt bij contact met water 

een witachtige emulsie. 

 
Apparaten die regelmatig en continu met Intaktin 

74 worden onderhouden, zijn gemakkelijk en snel 

te reinigen. Meestal volstaat het om deze schoon 

te spuiten met een waterslang. Indien de tempera- 

tuur lager wordt dan 0 °C veranderen de viscosi- 

teit en de eigenschappen van het materiaal. 

Intaktin 74 werkt optimaal bij een temperatuur van 

tussen de 5 °C en 35 °C. 

 
Bijzondere instructies 

Bij correct gebruik van Intaktin 74 zijn er geen 

nadelige gevolgen voor reparaties aan beton en 

mortel. De gangbare lakken en afdichtingsmidde- 

len worden normaal gesproken weliswaar niet 

aangetast door Intaktin 74, onderzoek vooraf blijft 

echter wel raadzaam. 
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Technische eigenschappen Intaktin 74 

Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen 

Dichtheid g/cm3
 ca. 0,86  

Verbruik ml/m2
 ca. 30 - 50 Al naar gelang ondergrond en toepassing 

Vlampunt °C > 140 
 

Biologische afbreekbaarheid % 92 Na 28 dagen volgens OECD-301 F 

Verwerkingstemperatuur °C > 0 -  + 80 Ondergrondtemperatuur 
 > 0 -  + 35 Luchttemperatuur 

 
 

Productkenmerken Intaktin 74 

Interne controle DIN EN ISO 9001 

Minerale olie met additieven 

donkergeel 

vloeibaar 

Minimaal 12 maanden lang houdbaar 

30 l Jerrycan 

200 l Vaten 

1000 l Container 

Maak ten behoeve van het milieu de verpakkingen 

  

Basis 
  

Kleur 
  

Vorm 
  

Bewaaradvies 
  

Verpakking 
  

 
Afvalverwerking 

 
volledig 

 
leeg! 

 

De gegevens over de eigenschappen zijn vastgesteld tijdens laboratoriumonderzoeken en kunnen in de 

praktijk afwijken. Om de technische geschiktheid per toepassing vast te stellen, moeten 

erooronderzoeken/ geschiktheidstests onder de desbetreffende gebruiksomstandigheden worden 

uitgevoerd 

 
Veiligheidsrichtlijnen 

De veiligheids/ risicoaanwijzingen op etiketten en veiligheidsinformatiebladen moeten strikt worden 

opgevolgd. 

Waterverontreinigingsklasse: WGK1; GISCODE: BTM 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijbl ijvend. 

Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd . Dit vooropge- 
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze 

medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De 
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

 

Uitgave 04/18. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt. 
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 
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