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Cementsluiterverwijderaar

Zuur reinigingsproduct voor verwijdering van uitbloeiingen en cementsluier.
Eigenschappen:
• Organisch zuur dat veilig gebruikt kan worden voor het verwijderen van alle
cementgebonden vervuilingen zoals: smet, cementsluier, witte uitslag in de vorm van
Calciumcarbonaat.
• Tevens is het uitermate geschikt om kleurverschillen in voegwerk, ontstaan door
witte uitslag, op te lossen.
• Bevat speciale additieven waardoor de agressieve werking op metalen veel minder is
dan met conventionele zuren.
• Geschikt voor het reinigen van alle soorten baksteen, waaronder ook
mangaanhoudende steensoorten.
• De in Cementsluierverwijderaar actieve stof “Aminosulfonzuur” wordt aanbevolen
door o.a. het KNB (Koninklijke Nederlandse Baksteen-industrie), als ook door
verschillende baksteen en mortel fabrikanten.
• De in Cementsluierverwijderaar aanwezige grondstoffen veroorzaken geen
groenverkleuring op bakstenen.
• Veilig in gebruik, onschadelijk, snel en economisch toe te passen.
• Veilig te verwerken op alle typen bakstenen en cementgebonden mortel, met
uitzondering van de schelphoudende mortel.
• Tevens geschikt voor het reinigen van gereedschappen.
Toepassing;
Bouwindustrie, schoonmetselwerk, tegelhandelaren, steenfabrieken, zwembaden
installatiebedrijven, loodgieters, sanitairwerken, veehouders- en boerenbedrijven,
schoonmaakbedrijven, woningbouwverenigingen. Algemeen: Waar kalkaanslag,
cementsluier, ketelsteen en lichte roestvorming een probleem vormen.
Gebruiksaanwijzing:
Cementsluierverwijderaar dient toegepast te worden op uitgehard metselwerk waar
cementsluier of uitbloeiingen aanwezig zijn. Het voornatten van de gevel is niet vereist.
Cementsluierverwijderaar met borstel of spuitapparatuur aanbrengen en 5 tot 10 minuten
laten inwerken. Indien nodig de procedure herhalen.
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Cementsluiterverwijderaar

Na deze inwerkperiode kan de gevel nagespoeld worden met schoon water (afhankelijk van
het type gevelsteen). Eventuele productresten zijn volledig transparant en onschadelijk voor
de steen. Bij toepassing op gebouwen, aluminium profielen en/of glaswerk goed afspoelen.
Ideale toepassingstemperatuur: > 0-20°C.
Opmerkingen:
Aangrenzende delen welke niet met Cementsluierverwijderaar in aanraking mogen komen
(zink, koper, beplanting, etc.) dienen vooraf afgedekt te worden. Hardsteen kan wel met
Cementsluierverwijderaar gereinigd worden mits in zijn geheel meegenomen (om
streepvorming te voorkomen). Ten allen tijde een proefvlak opzetten.
Productkenmerken:
Type: zuur reinigingsmiddel vloeibaar.
Kleur: oranje/geel
Geur: karakteristiek
Dichtheid: 1,09 g/cm³.
pH: 1-3
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