Tank- en transportreiniging
Sir John heeft een kompleet programma produkten voor de tank- en transportreiniging. Het
programma is opgebouwd uit een intern- en een extern reinigingsprogramma met door
jarenlange ervaring speciaal voor deze branche ontwikkelde produkten.
Het programma is in te de in de volgende segmenten:

Tank (container) / IBC reiniging
- Petrochemische produkten
- Chemische produkten
- Natuurlijke produkten
- Plantaardige en dierlijke produkten
- Latex en kunstharsen
- Geurneutralisatie
- Desinfectie
Externe reiniging
- Transportmiddelen
Tank (Container) /IBC nieuwbouw / Reparatie en onderhoud
- Ontvetten en reinigen
- Beitsen en passiveren
- Conserveren
Waterbehandeling
- Afvalwater
- Spoelwater
Nieuwe Speciaal produkten
- Latex Strip
- Tank Cleaner WB1 & 2
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Tank (Container) / IBC reiniging
Steam Clean SJ Extra
Een sterk geconcentreerd produkt voor het gebruik in stoomreinigingsapparaat en hogedruk
reinigers. Bevat aniognene en niet aniognene oppervlakte actieve stoffen en
hardheidsstabilisatoren waardoor het in stoom en water met hoge hardheid kan worden
toegepast. Geeft geen kalkafzetting in de sproeikop.
Universeel Reiniger SJ 40M
Mild alkalische snelreiniger die geschikt is voor allerlei reinigingsdoeleinden. Kan in iedere
verhouding met zowel koud- als warm water worden verdund. De concentratie is afhankelijk
van de vervuiling, het produkt kan zowel handmatig als in hogedruk reinigingsapparatuur
worden gebruikt.
Bio Degreaser
Een zeer geschikt produkt voor de reiniging van zware minerale oliën en vetten en stookolie.
Het produkt is te doseren via de sproeikop en is biologische afbreekbaar/
Het vlampunt is 62OC.
Transclean Z
Sterk zuur reinigingsprodukt op basis van fluorwaterstofzuur met sterk ontvettende
Eigenschappen. Speciaal geschikt voor het reinigen van roestvaststaal en sterk verweerd
aluminium.
Transclean Z Tank Brightner (HF vrij)
Een sterk zuur reinigingsprodukt voor het verwijderen van kalksluiers en voor het
ontroesten van tanks. Bevat geen fluorwaterstofzuur en is hiervoor uitstekend geschikt als
vervanging voor reinigers op fluorwaterstofzuur basis. Veilig te gebruiken in zowel R.V.S.
tanks alsmede tanks van aluminium.
Citro Cleaner SJ48
Alkalisch, sterk geconcentreerd reinigingsprodukt dat in één keer reinigt en onaangename
geuren verdrijft.
Air Fresh
Produkt voor her maskeren en verdrijven van onaangename geuren.
Het produkt is op waterbasis en niet giftig en onbrandbaar.
Ecosorb
Speciaal produkt voor het neutraliseren van allerlei onaangename geuren zoals acrylaten en
marcaptanen. Het produkt is onbrandbaar en niet giftig en via de sproeikop te doseren. Ook
uitstekend geschikt voor het gebruik in gaswassers en bij het ontgassen van tanks.
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Septiquad Soap
Wettelijk goedgekeurd desinfectiemiddel met een krachtige werking.
Zeer zuinig in het gebruik. Toelatingsnummer N 8391.
Niet gebruiken als het spoelwater naar een biologische waterzuiveringsinstallatie gaat.
Latex en kunstharsen
Voor de verwijdering van latex en kunsthars heeft Sir John een uitgebreid produkten pakket.
Latex Remover Tempo Plus Pasta
Een snelwerkend biologische afbreekbaar afbijtmiddel dat uitstekend geschikt is voor de
verwijdering van o.a. alkydharssystemen (synthetische en waterafdunbare)
polyurethaanalkyden, vernissen, chloorrubberverven, hybridensystemen, dispersieverven en
sierpleisters. Bevat geen methyleen-chloride, aromatische- en gechloreerde
koolwaterstoffen en is biologisch afbreekbaar.
Latex Remover Liquid Plus 1
Een stripper voor het verwijderen van diverse soorten verse latex. Door de specifieke
aktieve stoffen, met een hoog waterontspannend vermogen, snel werkend. Bevat geen
methyleen-chloride, aromatisch en gechloreerde koolwaterstoffen en is biologisch
afbreekbaar.
Externe Reiniging
Aluminium Reiniger SJ90
Veilig en gemakkelijk aan te brengen aluminium reiniger. Voor het reinigen van
vrachtauto’s, velgen en garagedeuren.
Transclean A Ultra
Alkalische, zeer geconcentreerd reinigingsprodukt speciaal ontwikkeld voor het uitwendig
reinigen van transportmateriaal. Verwijdert snel en volledig de “ traffic film” zonder
geverfde oppervlakken, glas, rubber en alle metalen inclusief aluminium aan te tasten.
Uitermate geschikt in hogedrukapparatuur, borstelwasstraten en schuimlanzen.
Reinigt zonder borstelen.
Transclean Z
Sterk zuur reinigingsprodukt op basis van fluorwaterstofzuur met sterk ontvettende
eigenschappen. Speciaal geschikt voor het reinigen van roestvast staal en sterk verweerd
aluminium.
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Transclean Z Tank Brightner (HF vrij)
Een sterk zuur reinigingsprodukt voor het verwijderen van kalksluiers en voor het
ontroesten van tanks. Bevat geen fluorwaterstofzuur en is hiervoor uitstekend geschikt als
vervanging voor reinigers op fluorwaterstofzuur basis. Veilig te gebruiken in zowel R.V.S.
tanks alsmede tanks van aluminium.
Universeel Reiniger SJ 40M
Mild alkalische snelreiniger die geschikt is voor allerlei reinigingsdoeleinden. Kan in iedere
verhouding met zowel koud- als warm water worden verdund. De concentratie is afhankelijk
van de vervuiling, het produkt kan zowel handmatig als in hogedruk reinigingsapparatuur
worden gebruikt.
Coll-Ex
Lijm- en stickerverwijderaar op basis van citrus-terpenen. D.m.v. de spraymethode
opbrengen waarna in korte tijd de restanten verwijderd kunnen worden.
Stickerverwijderaar BG
Lijm- en stickerverwijderaar voor hardnekkige restanten. Bevat geen oplosmiddelen.
D.m.v. de spraymethode opbrengen waarna in kort tijd de restanten verwijderd kunnen
worden.

Tank (container) / IBC nieuwbouw / Reparatie en onderhoud
Speciaal voor de oppervlaktebehandeling van roestvast staal en aluminium heeft
Sir John de Pelox produkten in het programma. Sir John is importeur voor de Benelux van de
Pelox produkten welke vanuit Duitsland worden geïmporteerd.
Door constante produktontwikkeling in eigen laboratorium en het zeer uitgebreide
produktpakket is Pelox World-Wide de toonaangevende producent van produkten voor de
oppervlaktebehandeling.
Pelox Roestvaststaal Beitspasta TS
Voor plaatselijke oppervlaktebehandeling, bij de behandeling van bijvoorbeeld lasnaden.
Leverbaar in wit en transparant en in verschillende sterkten.
Pelox Roestvaststaal Sproeibeitsgel SP-K
Door een lagere viscositeit goed te vernevelen beitsvloeistof. Door een uitgekiende
samenstelling van het produkt is deze uiterst geschikt voor de behandeling van grotere
oppervlakken. Leverbaar in verschillende sterkten.
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Pelox Badbeits 1:1 Koncentraat T100
Speciaal produkt voor het gebruik in dompelbaden om zowel grote als kleine objecten te
kunnen beitsen. Door de samenstelling ook zeer geschikt voor het rondpompsysteem of om
over de sproeikop te doseren.
Pelox Passiveringsmiddel RP
Passiveermiddel voor roestvast staal. Wordt gebruikt na het beitsen zodat er zich een
gelijkmatige fijne oxidelaag vormt op het behandelde object. Geschikt om rond te pompen
en als glansmiddel.
Pelox Flächenreiniger FRD /FRD speciaal
Milieuvriendelijk reinigingsprodukt voor roestvat staal, aluminium en geverfde
oppervlakken.
Verwijdert vliegroest, lichte aanloopkleuren en vervuilingen.
Pelox Flächenreiniger “ P” speciaal
Speciaal produkt voor het oppervlakte reinigen van roestvast staal. Op basis van fosforzuur
zodat het bij lichte lasverontreinigingen ook als vlakkenbeits gebruikte kan worden.
Verwijderd moeiteloos vliegroest en corrosie.
Pelox Aluminium Reiniger P-AL(Aluminium Beits)
Een speciaal ontwikkeld reinigingsprodukt voor aluminium. Pelox P-AL is een reukloos,
zuurarm en hoogwerkzaam beitsprodukt voor aluminium. Verwijdert moeiteloos
lasnaadverontreinigingen en aanloopkleuren. Na het beitsen blijft er een gelijkmatig, schoon
en helder metaalopppervlak achter.
Pelox Tankcleaning AR
Een zeer sterk alkalische reiniger voor het reinigen van roestvast staal. Verwijdert sterke
verontreinigingen zoals oliën en vetten. Ook zeer geschikt voor het reinigen van met
wijnsteen verontreinigde tankcontainers.
Pasteuze verfafbijt SJ71
Onbrandbaar afbijtmiddel voor het verwijderen van oude verflagen, primerlagen en
epoxyharsen. Door een hoge viscositeit ook geschikt voor het gebruik op verticale
oppervlakken. Aanbrengen m.b.v. een kwast.
Emulsie ontvetter 65 SJ25
Universeel koud ontvettingsmiddel voor het reinigen van motorblokken en machine
onderdelen. Zeer geschikt voor het gebruik in een onderdelenreinigingsbak.
Ook voor de verwijdering van oliën, vetten, underbodycoating en tectyl.
Te verwerken door middel van dompelen, spuiten en kwasten. Vlampunt >40 oC.
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Industriële reiniger SJ59
Sterk geconcentreerde, krachtig werkende reiniger. Toepasbaar voor sterk vervuilde
vloeren en machines. Verwijdert moeiteloos vuil, olie en verfresten.
Maxi Clean SJ40
Een geconcentreerde, vloeibare ontvetter. Zeer geschikt voor het verwijderen van vet, olie,
vuil en vervuilingen op vrachtwagens, machines en ereedschappen.
Verwijdert moeiteloos teer, olie, stof en insecten. Sterk olie- en vetafbrekend. Voor gebruik
aan motoren, vloeren, smeerputten, werkplaatsen, vrachtwagens, benzine stations, chassis
en autobussen.
Waterbehandeling
Waterontharder
Neutraal vloeibaar middel voor het voorkomen van ketelaanslag (kalk) in alle heetwater,
stoom of andere systemen.
Antifoam
Anti schuimmiddel op waterbasis, ook op siliconenbasis te verkrijgen.
Speciaal voor het gebruik bij biologische waterzuiveringen en microfiltratie ook siliconenvrij
te leveren.

NIEUWE PRODUKTEN VOOR DE TANKREINIGING
Latex Strip
Latex Strip is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in rondpompsystemen. Latex strip is
geschikt voor minimaal 75 tot 100 reinigingen van uiteenlopende produkten en maakt
mechanische behandeling overbodig.
Het produkt is biologisch afbreekbaar.
Latex Strip is een bijzonder actief, warmwerkend vloeibaar product voor het verwijderen van
synthetische en natuurlijke latexen uit transportmiddelen, maar ook van resins en
kunstharsen.
Product verwijdert latex, kunsthars en resin in één systeem zonder uit te harden.
De vervuiling zet niet vast op de bodem en wanden van de circulatie-unit en er treedt geen
verstopping op van de pompen, nozzles en filters.
Na het reinigen ontstaat een schoon oppervlak, zodat mechanische nabehandeling niet
meer nodig is.
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Reinigingsvloeistof is eenvoudig aan te sterken.
De circulatie-unit is snel en gemakkelijk leeg te maken.
Lange levensduur: 100 reinigingen per batch zijn haalbaar. Latex Strip wordt 1:1 met water
gemengd in een gesloten circulatie-unit.
De bewerkingstijd bedraagt circa 1 uur, en is afhankelijk van de te verwijderen
latexsoort(en), ouderdom van de laag en de laagdikte. Na het reinigen is naspoelen met
warm water gedurende circa 10 minuten voldoende om een schone tank te krijgen.
De circulatie-unit bestaat bijvoorbeeld uit een gesloten tank van roestvrijstaalmet 1000 liter
inhoud, een pomp, een zakfilter, een sproeibol die in de container hangt, een tweede
zakfilter en een tweede pomp. De zakfilters zijn gemaakt van bijvoorbeeld GAF polyester en
hebben een maaswijdte van 250 µm. Hiermee wordt de vloeistof gefilterd. De sproeidruk is
8 – 10 bar en het debiet circa 150 liter per minuut.
Tank Cleaner WB1
Zeer sterk vloeibare reiniger voor de verwijdering van wijnsteen of andere organisch
vervuilingen. Tank Cleaner WB1 kan ook worden gebruikt voor de verwijdering van
gepolymeriseerd- of geteerd materiaal.
Tank Cleaner WB2
Geïnhibiteerde reiniger voor de verwijdering van produkt resten welke door het gebruik van
Tank Cleaner WB1 ontstaan. Tank Cleaner WB2 kan ook worden gebruikt voor het
neutraliseren en ontkleuren van het afval wat Tank Cleaner WB1 bevat.
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