
 

 
 

DESOX NF 
    Ontroester & ontvetter 
 
Productinformatie & toepassing 
 
Een geconcentreerd zuur product geschikt voor het ontroesten, ontvetten en beitsen van 
metalen in één behandeling. Het verwijdert tevens walshuid. DESOX NF is op basis van 
fosforzuur, welke verschillende voordelen heeft t.o.v. andere zuren zoals zwavel- en 
zoutzuur, t.w., de gevormde fosfaatlaag is na behandeling, afhankelijk van de 
luchtvochtigheid in de ruimte waar het materiaal is opgeslagen, voor korte tijd corrosie-
werend. Vormt geen corrosieve dampen, zelfs niet bij hogere temperaturen. Tast het 
moedermateriaal niet aan, wat wel het geval is bij zwavel- of zoutzuur. 
Naast fosforzuur bevat DESOX NF uitgekiende beitsremmers en emulgatoren welke 
respectievelijk aantasting van het moedermateriaal voorkomen en zorgdragen voor 
ontvettende werking. De na behandeling verkregen fosfaatlaag is bestand tegen 
temperatuurschommelingen, condensinwerking en biedt een ideale ondergrond voor 
verfsystemen. DESOX NF is economisch in gebruik, het levert een kostenbesparing tot 60% 
op t.o.v. staalstralen. Het is geschikt voor manueel gebruik en de dompelbad methode. 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
Manuele behandeling: voor het ontvetten en fosfateren van blanke metalen kan DESOX NF 
met zeer goed resultaat worden toegepast. Was de te behandelen platen af met een 
oplossing van 1:10. Gebruik hiervoor een spons. M.b.v. een wisser word de plaat gedroogd. 
De ontstane fosfaatlaag draagt ertoe bij dat het metaal beschermd wordt tegen roest totdat 
het gelakt wordt en dat de hechting van de lak op het metaal verbeterd wordt. Licht vliegroest 
kan op voorgaande werkwijze ook worden verwijderd. Wij adviseren dan om een mengwater 
van ± 35 ºC te gebruiken. Voor het gebruik in dompelbaden, zie ons speciale informatieblad. 
 
Algemene gegevens 
 
Type    Vloeibare ontroester / ontvetter 
Kleur    Transparant / Bruin 
Geur    Praktisch reukloos 
PH-waarde   0,9 (10% oplossing) 
Oplosbaarheid  Totaal in water 
Brandbaarheid  Niet brandbaar 
Opslag    Vorstvrij, in gesloten verpakking 
 
    



 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESOX NF in dompelbaden  
 
Dompelbadmethode: Voor het ontroesten, ontvetten en fosfateren van staal moet DESOX 
NF in een dompelbad worden gebruikt. Het dompelbad kan worden gemaakt van RVS type 
316 of plaatijzer bekleedt met rubber of eventueel polytheen. De mengverhouding van 
DESOX NF met water is 1:10 tot 1:20. De temperatuur van het bad dient tussen de 20ºC en 
45ºC te zijn, waarbij geldt dat hoe hoger de temperatuur hoe sneller de werking en droogtijd. 
De vloeistofverliezen door bijvoorbeeld verdamping moeten worden bijgevuld met een 
oplossing van water en DESOX NF. Aanbevolen wordt hiermee niet te wachten totdat het 
bad half leeg is i.v.m. versnelde verzadiging. Behandelde metalen behoeven niet nagespoeld 
te worden. Drogen in een niet vochtige ruimte of d.m.v. warme lucht is voldoende. 
 
Aanbevelingen 
 

• Hogere of lagere concentraties kunnen snellere verzadiging van het bad veroorzaken. 
• Leg geen ongelijkwaardige metalen gelijktijdig in hetzelfde bad. 
• Leg geen metaaldelen op elkaar. 
• DESOX NF is niet geschikt voor tin, messing, zink, nikkel, koolstofhoudende metalen 

en gegalvaniseerde oppervlakken. 
• Laat gereinigde metalen niet langere tijd in het bad liggen. 

 
Verbruik 

• Met 1 liter DESOX NF in oplossing kan men ± 2,5 m² ijzeroppervlak ontroesten, 
afhankelijk van de oxidatie. 

• Maximaal ijzergehalte per liter DESOX NF in oplossing bedraagt 25 gr. 
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