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Technische steekkaart 

SOG DG 130 

Snel verdampende, niet met water mengbare precisie reiniger 

SOG DG 130 verdampt volledig zonder een vet residu na te laten. SOG DG 130 bezit goede oplossende eigenschappen 
ten opzichte van oliën, vetten, lichte en zware fuels,… 

Typische eigenschappen 

SOG DG 130 biedt volgende voordelen: 

- Niet corrosief en vlekt niet 

- Vrij van toxische componenten (vb aromaten), gechloreerde en gerecycleerde solventen of componenten 
die de ozonlaag aantasten 

- Neutraal ten opzichte van aluminium en de meeste elastomeren en verven 

- Is vrijwel kleur- en geurloos, verdampt volledig zonder residu na te laten 

Technische gegevens en toepassingsgebied 

SOG DG 130 is een zeer snel verdampend solvent die snel oliën (vb mineraal, PAO, esters) en vetten oplost. Deze 
ontvetter droogt zeer snel op en laat geen vette sporen na. SOG DG 130 wordt dikwijls gebruikt voor het reinigen 
van oppervlakken voor schilderen of verlijmen ter vervanging van trichloorethaan en andere gechloreerde solventen. 
Het is aangeraden dit product te gebruiken in goed geventileerde ruimten en bij een eerste toepassing een 
compatibiliteitstest uit te voeren op het te ontvetten materiaal.  

-  Toepassing 

SOG DG 130 vernevelen op het te ontvetten stuk of oppervlak en schoonvegen. Voor moeilijk toegankelijke 
plaatsen het verlengstuk gebruiken. 

 Waarden Eenheden 

Samenstelling Petroleumsolvent, paraffinisch  

Kleur Kleurloos  

Volumemassa (25°C) (ASTM D 4052) ca. 670 kg/m³ 

Zelfontbrandingstemperatuur 401 °C 

Vlampunt – PMCC (ASTM D93) - 33 °C 

Verdampingssnelheid - nBuAc = 1 9  

Kinematische  viscositeit bij 20°C (ASTM D445) < 1 mm²/s 

Kauri-Butanol waarde (ASTM D1133) ca. 28  

Elektrische conductiviteit bij 20°C (ASTM D4308) < 1 pS/m 

Gehalte aan aromaten ≤ 0,03 % (m/m) 

Gehalte aan benzeen ≤ 3 ppm 

Zwavelgehalte ≤ 1 ppm 

 

Veil igheid 

Gegevens in verband met veiligheid, hygiëne en transport zijn terug te vinden in onze veiligheidssteekkaarten. Deze 
zijn op eenvoudige aanvraag beschikbaar. Enkel voor professioneel gebruik. 

Éénmalige Verpakkingen 

SOG DG 130 is beschikbaar in: Spuitbussen 650ml (per karton van 12 spuitbussen) 

 
De gegeven informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is in eer en geweten verstrekt. Deze informatie garandeert geen bijzondere 
eigenschappen van het product of de geschiktheid voor individuele toepassingen. 


