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Zone/Overheidsdienst: 

 
 
Lastenboek nr. II/MAT/A11-305-12  
Geldigheidsduur van de opdracht: van 18/11/2013 tot 18/11/2017 
 
 

DISPERSANTEN, DETERGENTEN VOOR HET REINIGEN VAN BEVUILDE 
OPPERVLAKKEN MET SYNTHETISCHE EN MINERALE OLIËN 

                 
 
Firma: ARBOCHIM EUROPA NV  
 Transcontinentaalweg 12 tel.: 03/233 04 22 
 2030 Antwerpen fax: 03/544 93 71 
 
 
Product: Arbo Biocleaner 
 
Principe:  Het dispergeert (verdeeld) de olie in water tot kleine druppels zodat de maximale 

oppervlakte aan olie  beschikbaar is voor bacteriën  
 
Toepassing Bij de bevuiling met minerale oliën, synthetische oliën en hydraulische  olie 
 
Gebruik Bruikbaar met leidingwater, zeewater en water afkomstig van natuurlijke en 

kunstmatige waterlopen 
 
Gebruiksconcentratie:   Zie instructies van de fabrikant, afhankelijk van toedieningswijze. 
 Detergentenwagen: 
 diesel: 2-6 % 
 hydraulische olie:  2-6% 
 
Conditionering: Jerrycans van 25 l, drums (metalen vat) van 200 l of ibc van 1000l 
 
Eigenschappen:  pH waarde (10%): 10 – 10,5  
 Dichtheid: 1,030 – 1,080 
 >95% biodegradeerbaar 
 
Stockage:  Temperatuur opslag: Van 3°C tot 25 °C, op waterbasis 
 
Houdbaarheid: onbeperkt 
 
Afvalverwerking: · Opruimen in overeenstemming met de lokale / nationale voorschriften 
 
Maximale levercapaciteit binnen de 24h: 10.000l, bij dringende levering 2000l binnen de 4 uur. 
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EENHEIDSPRIJZEN 
 

Verpakking Prijs in € per liter 
zonder BTW Aantal Totaal 

1000 l 1,55   

ibc 1,55   

200l 1,59   

200l vanaf 4 drums 1,55   

25 liter (minimum 10) 1,65   

25 liter vanaf 24 1,60   

  
Totaal:  

  
21% BTW:  

  
Totaal BTW inclusief:  

 
Op voorwaarde dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht om jaarlijks een 
prijsherziening te vragen. 
 
 
OPLEVERINGSTERMIJNEN 
 
• Opleveringstermijn voor de eerste levering dispersanten te rekenen vanaf de notificatie van de toewijzing 

van de opdracht : 1 kalenderdag.  
 

• Opleveringstermijn van de dispersanten besteld voor de goedkeuring van de eerste levering te rekenen 
vanaf de datum van de goedkeuring van de eerste levering : 1 kalenderdag. 
 

• Opleveringstempo van elk van de bijkomende bestelbons te rekenen vanaf de datum van de bestelbon: 3 
kalenderdagen. 

 
WAARBORG 
 
12 maanden voor ongeopende verpakking en correcte stockage. 
 
HANDLEIDINGEN 
 
Een technische fiche en een veiligheidsinformatieblad zijn in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) bijgevoegd op 
papier bij elke levering. 
Deze documenten zijn ook beschikbaar op aanvraag op CD-Rom, USB-stick, te downloaden via de website of via e-
mail. 
 
 
 
Gedaan te:      Handtekening & Functie: 
Op datum van: 
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