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Technisch merkblad
Artikelnummer 0666

Gevelreinigingspasta
Fluoridehoudende samenstelling

Op waterbasis

Voor buiten

Verwerkingstemperatuur

Toepassing
Voor alle gevels bestaande uit
klinkers, baksteen en natuursteen
alsook beelden uit dat soort materiaal.
Niet geschikt voor kalkzandsteen.
Lost geen specie- en mortelrestanten
op.

Producteigenschappen
Kant-en-klare, zwak zure, thixotrope
gevelreinigingspasta. Voor klinkers,
baksteen en natuursteen. Het verlies
van het oorspronkelijke materiaal, voor
zover dit voorkomt, is gezien de geringe zuurgraad van de pasta te verwaarlozen.
Donkere ondergronden kunnen, indien
de reiniger te lang op de ondergrond
zit, iets lichter worden.
Wij adviseren te allen tijde een proef
op te zetten. Door de thixotrope samenstelling is het eenvoudig en effectief te verwerken, het materiaal zakt
nagenoeg niet uit.

Verwerking
Voor verwerking te allen tijde op een
onopvallende plaats een proef opzetten. Remmers Gevelreinigingspasta
met blokkwast of verfrol op de droge,
te reinigen ondergrond gelijkmatig
aanbrengen. 2-5 minuten laten inwerken maar niet laten drogen.
Niet voornatten!

Kwasten/rollen

Verbruik per
laag/afhankelijk
van de
toepassing

Vorstvrij, koel en
droog opslaan.
Verpakking goed
sluiten

Houdbaarheid

Technische gegevens
pH-waarde:
Viscositeit:
Oplosmiddel:
Hoedanigheid:

5
1200 mPas
water
heldere, thixotrope pasta

Met veel water (eventueel hoge druk)
naspoelen. Vooral bij terugliggende
voegen de ondergrond extra goed
naspoelen. Sterke, zwaardere vervuilingen met een borstel, voordat met
een hogedrukreiniger wordt gespoeld,
mechanisch doorwerken. Na het afspoelen mogen geen reinigingsrestanten meer op de ondergrond achterblijven.
Verwerkingstemperatuur:
Tussen + 5°C en +30°C.

Opmerking
Aangrenzende delen, met name glas,
hout, metaal, enz. afdekken. Dit geldt
ook voor planten.
Voldoende droogtijd aanhouden wanneer er nadien geïmpregneerd wordt.
Handschoenen, gezichtsbeschermer
en beschermende kleding tijdens verwerking en bij hogedrukreiniging
dragen.

Gereedschap en reiniging
Borstel, blokkwast, verfrol, hogedrukreiniger en/of stoomcleaner.
Na gebruik met water reinigen.

Verpakking, verbruik en opslag
Verpakking
1, 5 en 30 kilo.
Verbruik
Afhankelijk van de vervuilingsgraad
2
minimaal 0,1 kg/m .
Opslag
In de originele verpakking minimaal 3
jaar. Vorstvrij opslaan.
Buiten bereik van kinderen houden.
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Afval
Water, dat veel reinigingspasta bevat,
niet in het oppervlaktewater lozen,
maar vooraf het afvalwater neutraliseren. De pH-waarde van het afvalwater
moet tussen 7 en 9 liggen.
Regelgeving riolering afval, werkblad A
115 DK 628.241 (083) + 628.543 in
acht nemen.

Veiligheid, ecologie en afval
Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld. Daar de toepassing en
verwerking buiten onze invloed liggen,
kunnen aan dit technisch merkblad
geen rechten worden ontleend.
U bent in het bezit van onze
algemene verkoopsvoorwaarden
(VVVF).
Mocht u ze niet meer bezitten,
vraagt u dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren nl. uitsluitend
volgens deze voorwaarden.
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