Steenreiniger GEL
Steenreiniger GEL is een krachtig werkende, pasteuze, mild zure gevelreiniger op basis
van anorganische zuren, oppervlakte actieve stoffen en verdikkingsmiddelen.
•
•
•

Verwijdert atmosferische vervuiling, straat- en stadsvuil etc.
Gemakkelijk te verwerken
Schadelijk voor kalkhoudende en metaaloxyde bevattende steensoorten, glas,
gepolijste marmersoorten, geglazuurde tegels, verf en lakwerk

Toepassing

Kenmerken

Steenreiniger Gel is geschikt voor reiniging van
ondergronden bestaande uit baksteen, klinkers,
uitgewassen grindbeton, gele verblendsteen etc.

Dichtheid (SG), pH waarde

Gebruiksaanwijzing

Verpakking

Dek de aanwezige beplanting af. Bescherm alle niet
te behandelen delen. Dek geëmailleerde,
geschilderde of gelakte oppervlakken, alsmede
hout, metaal en glaswerk goed af.
Breng Steenreiniger GEL aan met behulp van een
handveger of blokkwast. Laat het product 3 tot 30
minuten inwerken.
Spuit vervolgens af met (warm) water onder gepaste
druk.
Theoretisch rendement
2-5 m2 per liter.
Verbruik is sterk afhankelijk van mate van
vervuiling, en soort ondergrond.

Onverdund product
pH waarde

: ca 1,03 kg/l
: 4,8

10 kilo can HDPE
Houdbaarheid
Tenminste 12 maanden, mits opgeslagen in een
droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken,
originele verpakking.
Restanten
Restanten van het product en lege verpakking
afvoeren als chemisch afval in overeenstemming
met de lokale regelgeving en wettelijke
voorschriften.

Veiligheidsinformatie

Reiniging apparatuur
Direct na gebruik met schoon water.
Applicatie condities
Minimale omgevingstemperatuur:
Maximale relatieve vochtigheid:
Minimale ondergrond temperatuur :
Maximale ondergrond temperatuur:

5 ⁰C
100 %
5 ⁰C
35 ⁰C

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 EGveiligheidsinformatieblad (MSDS).

V-COM CHEMICALS Your chemical and industrial cleaning expert
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