FACADECLEAN EXTRA STRONG
PRODUCTOMSCHRIJVING
FACADECLEAN EXTRA STRONG is een zeer sterke zure reiniger voor extreem vervuilde minerale ondergronden.

TOEPASSING
FACADECLEAN EXTRA STRONG is een zeer geconcentreerde zure reiniger voor extreem veruilde minerale ondergronden. Toe te
passen op metselwerk, beton en kalkvrije natuursteen voor het verwijderen van verkeersvervuiling, roet en atmosferische aanslag.
Niet toepassen op kalkhoudende ondergronden zoals marmer en metaaloxiden bevattende steensoorten en geengobeerde steensorten.

EIGENSCHAPPEN
• Hoog geconcentreerd
• Snel werkend
• Verwijdert alle aanslag.
• Niet op kalksteen toepassen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:
Geur:
Soortelijk gewicht:
pH:
Bevat:
Vlampunt:
Kookpunt:
Verwerkingstemperatuur:
Vorm:
Verdunning:
Viscositeit:
Vos gehalte
Relatieve vochtigheid:

transparante vloeistof
scherp zuur
ca. 1,04 kg/ltr
<1
fluorwaterstofzuur
niet van toepassing
>100°C
minimaal 5°C
dun vloeibaar
Afhankelijk van de vervuiling en de aard en zuiging van de ondergrond tot 1 op 4 met water verdunnen.
< 25 mPas
niet van toepassing
max 95% tijdens verwerking.

VERPAKKING
10 ltr

Gebruiksaanwijzing
FACADECLEAN EXTRA STRONG aanbrengen op een licht bevochtigde ondergrond met een borstel of stoffer. Enige tijd, 1 - 15
minuten laten inwerken en ondergrond schoon spoelen met water onder lage druk, daarna het geheel schoon spuiten met schoon
water onder gepaste hoge druk. Alle ondergronden en objecten die niet behandeld moeten worden, zoals schilderwerk, metalen,
glas en aanwezige beplanting afdekken met plastic.
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Applicatie omstandigheden
FACADECLEAN EXTRA STRONG kan bij alle weersomstandigheden toegepast worden. Lage temperaturen kunnen de
werkzaamheid vertragen.

Theoretisch verbruik
Verbruik 0,2 - 0,4 ltr/m². Verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en de aard en mate van de vervuiling.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een geventileerde, koele vorstvrije plaats in
overeenstemming met locale voorschriften.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag geschikte beschermende handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril en beschermingsmiddel voor het gezicht.
Dit product is irriterend voor de huid en ogen. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

Etikettering
Gevaar. Veroorzaakt ernstige brandwonden en ernstig oogletsel.

Corrosief

Zeer schadelijk voor
de gezondheid.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor gebruik van het product. MAVRO International kan geen garantie verlenen
voor de behaalde resultaten. De gebruiker dient altijd eerst een proef te zetten en is verantwoordelijk voor het eindresultaat.
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