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Revisol 
 
Revisol is een sterk geconcentreerde algemene reiniger op basis van oppervlakte actieve 
stoffen en reiniging versterkers. 
 
• Zeer hoge concentratie 
• Hoge verdunningsfactor 
• Universeel bruikbaar 
• Nawassen niet noodzakelijk 
 

Toepassing 
 
Revisol is zeer geschikt voor het ontvetten en 
antistatisch maken van ondergronden voor 
schilderwerk. Door de goede eigenschappen van dit 
product hoeft men de ondergrond niet meer na te 
wassen, waardoor direct met schilderwerk 
begonnen kan worden. 
In aangepaste verdunningsgraad geschikt voor het 
reinigen van vloeren, ramen, muren en 
huishoudelijke apparatuur e.d. 
 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
Verdun Revisol met water tot maximaal 1:100. 
Breng het product aan het behulp van een spons, 
doek of borstel. 
Bij sterke vervuiling concentratie aanpassen en/of 
behandeling herhalen. 
 
Theoretisch rendement 
 
10-100 m2 per liter, afhankelijk van de verdunnings-
graad, de ondergrond en de vervuiling. 
 
Reiniging apparatuur 
 
Direct na gebruik met schoon water. 
 
Applicatie condities 
 
In bijna alle omstandigheden inzetbaar, niet 
toepassen bij directe zon en bij temperaturen onder 
nul. 
 

Kenmerken 
 
Dichtheid (SG), pH waarde 
 
Onverdund product  : ca. 1,0 kg/l 
pH onverdund product  : ca. 9 
 
Verpakking 
 
12 X 1 Liter in HDPE fles    
4 X 5 Liter in HPDE can  
10 Liter HPDE can 
 
Houdbaarheid 
 
Tenminste 12 maanden mits opgeslagen in een 
ruimte bij een temperatuur tussen +0 ⁰C. en 30 ⁰C. 
in onaangebroken, originele verpakking. 
 
Restanten 
 
Restanten van dit product kunnen in kleine 
hoeveelheden met water worden weggespoeld. 
Grote hoeveelheden dienen als chemisch afval 
behandeld te worden en mogen niet met het 
bedrijfs- of huishoudelijk afval meegegeven 
worden.  Niet gereinigde, lege verpakkingen kunnen 
als huisvuil worden afgevoerd. 
 

Veiligheidsinformatie 
De gebruiker van dit product dient zich aan de 
nationale wetten betreffende gezondheid, 
veiligheid en milieu te houden. Zie voor meer 
informatie over de samenstelling, de meest actuele 
veiligheidsgegevens en disclaimer het EG-
veiligheidsinformatieblad (MSDS). 
 


