FACADECLEAN GEL
PRODUCTOMSCHRIJVING
FACADECLEAN GEL is een pasteus, zuur reinigingsmiddel op basis van ammoniumbifluoride en te gebruiken op extreem vervuilde
minerale ondergronden.
TOEPASSING
FACADECLEAN GEL heeft een zeer actieve werking en is geschikt voor gebruik op minerale oppervlakken zoals graniet, zandsteen,
beton, lei, baksteen, terracotta, ongepolijste marmer, stucwerk en basaltachtige steen. Uitermate geschikt voor het reinigen van sierbeton
en gewassen grind betonplaten. Kan kalkhoudende steensoorten aantasten.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•

Laat de patinalaag onaangetast.
Biologisch afbreekbaar
Lichte gelvorm loopt niet van verticale vlakken af.
Lange contacttijd door gelvorm

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur:		
Soortelijke gewicht:
pH: 		
Bevat: 		
Vlampunt:		
Kookpunt: 		
Vorm: 		
Verdunning:
Viscositeit:
Vos gehalte:

Helder
Mild zuur
1,12 kg/liter
Ca. 2
Ammoniumbifluoride
Niet van toepassing
100oC
Gelvormige, thixotrope pasta
Product niet verdunnen
300 - 400 mPas
Bevat geen organische oplosmiddelen

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
FACADECLEAN GEL kan bij alle droge weersomstandigheden toegepast worden. Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen.
Niet aanbrengen op warme ondergrond of in de volle zon.
GEBRUIKSAANWIJZING
FACADECLEAN GEL aanbrengen met een roller, kwast of een borstel en ca. 10 - 60 minuten laten intrekken. Tijdens de inweektijd dient
het oppervlak vochtig te blijven! Vervolgens afspoelen m.b.v. een hogedrukspuit met warm of koud water. Gebruik deze afhankelijk van
het oppervlak onder een druk tussen de 50 - 200 bar / 20 l/ min. en hoekstuk van 25 - 45º C. Gebruik koud of warm water met een
maximum temperatuur van 50º C. Indien nodig de behandeling herhalen.
VERPAKKING
5 l, 10 l, en 25 l.

Artikelnr.:
MAVRO International T:+31 418 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com
MAVRO International T:+31 418 680 680
info@mavro-int.com
info@mavro-int.com
www.mavro-int.com
www.mavro-int.com

Artikelnr.: 57650
2018–01–31 pagina 1 van 2
2018–05-04
2018–01–31 pagina
pagina12van
van22

THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik 0,2 - 0,3 l/ 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 volgens
plaatselijke voorschriften.

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

GHS05

GHS07

UITGAVE
Mei 2018.
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden
buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en
gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.
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