Technische fiche

SCALE REMOVER
REINIGINGSPRODUCT VOOR DE VERWIJDERING VAN UITBLOEIINGEN OP METSELWERK

TOEPASSINGEN

SCALE REMOVER is een licht zuur product voor de verwijdering van
calciumcarbonaat uitbloeiingen en cementsluier op metselwerk (type:
calciumcarbonaat). Dit product bevat geen zoutzuur of fosforzuur.
SCALE REMOVER is een kant-en-klare vloeistof en kan worden gebruikt op alle
types baksteen. (niet gebruiken op marmer, blauwe hardsteen)

GEBRUIKSAANWIJZING

SCALE REMOVER aanbrengen met borstel of spuitapparatuur, en enkele
minuten laten inwerken. Indien nodig procedure herhalen. Naspoelen met
proper, koud water..
Steeds vooraf testen: SCALE REMOVER verwijdert calciumcarbonaat
uitbloeiingen door deze te laten opbruisen; voer een kleine test uit: appliceer
dit product over de uitbloeiingen (vb. met borstel of verspuiten); bemerkt u
een bruisend effect, dan kunnen deze uitbloeiingen met dit product worden
verwijderd; bemerkt u geen bruisend effect, dan hebt u waarschijnlijk met
sulfaatuitbloeiingen te maken welke oplosbaar zijn in water (of regen).
Let op: tijdens applicatie, product niet laten indrogen op aluminium profielen,
blauwe harsteen dorpels, glas, … Steeds goed spoelen (en naspoelen) op deze
oppervlakken, met koud water
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Bij vragen: gelieve ons te contacteren.

TECHNISCHE GEGEVENS /
VERPAKKING









VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsdatablad van dit product alvorens het toe te passen

Uitzicht : transparante vloeistof
Dichtheid : 1,0 kg / L
Verbruik: +/- 0,6 liter/m² (indicatief)
Opslag : 5 – 30 °C
Applicatietemperatuur: 5 – 25°C
Bewaring : 2 jaar in gesloten verpakking
Verpakking: 10 liter Jerry can
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De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. HEVADEX bvba is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de
producten indien die niet overeenstemmen met de aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen. De aanbevelingen en
gebruiksaanwijzingen zoals hierboven beschreven zijn slechts indicatief en houden geen absolute regels in aangezien bepaalde
elementen aan onze controle kunnen ontsnappen. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen
voor de beoogde toepassing en doel. HEVADEX bvba behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Gebruikers
dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product;
exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt. (Gewijzigd 04/08/2012)

