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• Voor het reinigen van Tig lasnaden in dunne plaat
• Voor het verwijderen van lasverkleuring en oxiden

op RVS zonder gevaarlijke stoffen
• Lasverkleuringen worden snel verwijderd
• Metallic glans blijft intact
• Geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie

(TÜV-rapport)
• Geen afzuiging vereist
• Werkt zeer goed met de Brush serie

Neutralit GN2
• Om zoutafzetting te voorkomen
• Om werkstuk oppervlakken te neutraliseren 

  

Greinox 2000
• Voor een snelle reiniging van zware lasverkleuring
• Om te verwerken met de Eco serie

Greinox Polish
• Is speciaal ontworpen voor het snelle beitsen

van roestvast staal 1.4301
• Polijsten met Greinox Polish hangt af van het type apparaat 
• Bij voorkeur voor 3D oppervlakken of

geborstelde oppervlakken
• Polijst en beitst in grote snelheid grotere oppervlakken

met de tampon methode
• Niet giftig

Greinox Fix
• Voor elektro-chemisch beitsen en polijsten van lasnaden
• Werkt met alle gangbare elektrochemische beitsapparaten
• Polijsten met Greinox fix is afhankelijk van het

type apparaat

Greinox TF
• Speciaal ontworpen voor het gebruik met borstels
• Hoge viscositeit en drupvrij
• Weing damp ontwikkeling

Greinox Polish
• Voor TIG / MIG en zeker voor MMA lassen
• Speciaal ontworpen voor oxide lagen en walshuid
• Lost behalve glasachtige slakken ook hardnekkige

verkleuringen op
• Geschikt voor het beitsen Puls MIG en MMA-lassen

Greinox S
• Sproeibeitsgel voor het beitsen van grote oppervlakken

wordt met een sproeier aangebracht.

GE BW2
• Voor het donkerder maken van geëtste oppervlakken die    
   behandeld zijn met GE BW1

Reinigings- en etsvloeistoffen

       

    

 

GX
• Om zuurresten te neutraliseren
• Niet geschikt voor het neutraliseren van werkstuk-

oppervlakken

Greinox N
• Voor het neutraliseren van beitspasta Greinox P
• Eenvoudig aan te brengen met een borstel op de

beitspasta, daarna met indicatorpapier pH controleren

Greinox B
• Badbeits voor het beitsen van onderdelen in een beitsbad

Greinox RP
• Oppervlaktereinigen en passiveren na het etsen of

mechanische verwerking van roestvaststaal
• Verwijdert beitsrestanten, voorkomt vliegroest en zorgt

voor onmiddellijk passiveren van het oppervlak

GE 08
• Voor corrosie-vrije zwarte belettering op RVS 1.4301
• Ook geschikt om grote oppervlakken zwart te etsen

GE 21
• Voor donkere belettering op hoger gelegeerde

staalsoorten 1.4571, chroom / vanadium
• Ook voor verchroomde of vernikkelde materialen

GE BW1
• Ontworpen voor grootschalig gebruik van belettering,
   b.v. roestvaststalen zwembaden

GE B3
• Voor niet-corrosieve zwarte belettering
• Geschikt voor alle metalen en non-ferro metalen, goud,
   zilver, gereedschapstaal, roestvast staal, gietijzer, messing,
   aluminium etc.
• Voor corrosievrije zwarte belettering op verzinkte plaat
• Doorbreken van de zinklaag, afhankelijk van de duur van     
   de belettering. 
   Daarna donker belettering door reactie van het materiaal
• Zink zelf laat zich alleen wit tot grijs beletteren 
• Voor niet-corrosieve zwarte belettering op
   messing, koper, chroom, nikkel




