Steenreiniger
Steenreiniger is een zeer hoog geconcentreerde gevelreiniger op basis van
fluorwaterstofzuur. Inzetbaar als standaard producten niet meer voldoen.
•
•
•
•
•

Zeer snelle werking
Hoog geconcentreerd
Verwijdert alle verontreinigingen
Toepasbaar op alle niet zuurgevoelige minerale bouwmaterialen
Steenreiniger tast glas aan
Reiniging apparatuur

Toepassing
Steenreiniger wordt toegepast als gevelreiniger bij
hardnekkige
vervuiling
op
alle
minerale
bouwmaterialen zoals beton, betonklinkers,
metselwerk en mineraal gebonden pleisters.

Gebruiksaanwijzing
Steenreiniger verdunnen tot maximaal 20% met
water. Niet te behandelen oppervlakken zoals
schilderwerk en glas afdekken met folie.
Beplanting, straatwerk en dergelijke, langs de
gevels eveneens afdekken. Het te behandelen
oppervlak benatten met water.
Steenreiniger aanbrengen met een zachte borstel,
verwerken van onder naar boven om streepvorming
en vlekken te voorkomen. Steenreiniger 15 tot 30
minuten laten inwerken en afspuiten met hoge druk
reiniger en warm water.
Waterdruk minimaal 80 bar.
Gelijkmatig en secuur werken voor optimaal
resultaat.
Steenreiniger is niet geschikt voor toepassing op
zuurgevoelige kalkhoudende oppervlakken als
natuursteen en travertin.
Theoretisch rendement
5-10 m2 per liter
verdunningsgraad.
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Direct na gebruik met schoon water.
Applicatie condities
Minimale omgevingstemperatuur:
Maximale relatieve vochtigheid:
Minimale ondergrond temperatuur :
Maximale ondergrond temperatuur:

5 °C
100%
5 °C
30 °C

Kenmerken
Dichtheid (SG), pH waarde
Onverdund product
pH waarde (onverdund)

: ca. 1,2 kg/l
: 1 – 1,5

Verpakking
10 Liter HDPE can
Houdbaarheid
Minimaal 24 maanden. Opslag in droge, koele en
vorstvrije plaats in originele ongeopende
verpakking.
Restanten
Restanten product, afvalwater en lege verpakking
als chemisch afval afvoeren, volgens plaatselijke
voorschriften en wettelijke regelgeving.
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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).
DRAAG ALTIJD DE JUISTE PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN!
(HANDSCHOENEN,
BRIL, MASKER EN KLEDING)
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