
 

 

Informatie over het gebruik van FEDOX en TAPOX  
 
Het ontroesten van uw brandstoftank doet u met FEDOX. Het sealen van de binnenzijde van 

uw brandstoftank doet u met TAPOX. 

 

NB. Zie ook de achterzijde van dit formulier. 
 

De procedure: 

1. Het reinigen en ontroesten van de brandstoftank. 
a. Demonteer de brandstoftank los van de auto of motor. 

b. Maak de tank schoon met veel water en afwasmiddel. 

c. Doe FEDOX in de tank. 

d. Vul de tank af met warm water. 

e. Laat de tank minimaal 12 uur staan, de FEDOX doet nu zijn werk! 

f. Spoel de tank uit met veel water. 

g. Droog binnenzijde van de tank met perslucht of een ventilator. 

 

2. Het sealen van de binnenzijde van de brandstoftank. 
a. Dicht eventuele schroefgaten in de tank af met tape of hout. 

b. Open de TX-10 (kleine potje) en giet deze in het blik TAPOX (grote potje). 

c. Roer minimaal 2 minuten. 

d. Giet dit mengsel in de tank. 

e. Draai de tank alle richtingen op. 

f. Laat het overtollige mengsel uit de tank lopen. 

 

3. Het drogen van de sealer. 
a. Droog de tank minimaal 5 dagen bij 20 graden Celsius. 

b. Controleer of tanksealer hard geworden is, zoniet wacht minimaal 24 uur. 

c. Monteer de brandstoftank  

 

Tips om de TAPOX te laten uitharden: 

• zorg voor voldoende ventilatie in de tank, dit kunt u doen door een ventilator 

(huiskamermodel) in de richting van de tank te laten blazen. Ook kunt u een 

blaaspistool (aangesloten op een compressor) in de tank hangen. Zorg er dan 

voor dat dit blaaspistool een lage druk blaast van ongeveer 0,2 tot 0,4 Bar. 

• Zorg ervoor dat de tank droogt bij minimaal kamertemperatuur, ongeveer 20 

graden Celsius 

• Neem voldoende tijd voor het uitharden. Na het aanbrengen van de TAPOX 

dient u minimaal 5 dagen te wachten alvorens u brandstof in de tank kunt 

doen. 

 

 



 

 

 

 

 

Tank niet in de zon drogen (dan wordt deze te warm) 

Altijd eerst testen of de Tapox uitgehard is alvorens brandstof in de tank wordt gedaan 

 
Hoeveel FEDOX heeft u nodig? 

• Tank tot 40 liter inhoud: ongeveer 1 (bij meer roest 2) liter FEDOX 

• Tank groter dan 40 liter inhoud: ongeveer 2 (bij meer roest 3) liter FEDOX  

 

Hoeveel TAPOX heeft u nodig? 

• Tank tot 20 liter inhoud: 1 verpakking TAPOX (=500 Gram) 

• Tank tot 40 liter inhoud: 2 verpakkingen TAPOX (=1000 Gram) 

• Tank tot 60 liter inhoud: 3 verpakkingen TAPOX (=1500 Gram)   
 

 

 

 

 

 

Belangrijke aanwijzing ! 
 
 

 

De Tapox wordt geleverd in twee blikken. De eigenlijke sealer (in het grote blik) en de 

verharder (in het kleine blik).  

 

Voordat u de twee componenten bij elkaar mixt dient de massa in het grote blik goed 

doorgeroerd te worden. 

 

Het kan gebeuren dat de sealer in eerste instantie bestaat uit een vrij 
dikke massa in een dunne vloeistof. Met name bij temperaturen onder de 
20 graden doet zich dit verschijnsel voor. In eerste instantie kan het dan 
lijken alsof e.e.a. niet goed aan te maken is. Echter bij goed roeren met 
een stevig roerhoutje lost de dikke massa in enkele minuten geheel op ! 
 
U dient de inhoud van dit blik enkele minuten goed te roeren zodat de dikke massa en de 

vloeistof goed met elkaar gemengd worden alvorens de verharder toe te voegen. 
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Het eindresultaat is sterk afhankelijk van de juiste toepassing van de hiervoor beschreven procedure. U bent 

hiervoor zelf verantwoordelijk. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel onjuist gebruik 

van deze producten.  

 

 

 


