SALTREMOVE

ZUUR PRODUCT VOOR DE NEUTRALISATIE EN DE VERWIJDERING
VAN ZOUTUITBLOEIINGEN

Toepassing
SALTREMOVE wordt gebruikt om wateroplosbare zouten te neutraliseren in aangetast metselwerk.
Productbeschrijving
SALTREMOVE dringt diep in de ondergrond en neutraliseert de zoutkristallen zodat deze niet meer
kunnen oplossen, migreren en opnieuw kristalliseren. Hierdoor wordt schade door deze
geneutraliseerde zouten vermeden.
Karakteristieken en eigenschappen
Uitzicht
vloeistof
Soortelijk gewicht
+/- 1,1
pH
+/- 0,1
Gebruiksaanwijzing
SALTREMOVE verdunnen in een verhouding van 1:10 met water. Met een manuele lagedrukspuit
aanbrengen op het te behandelen oppervlak. SALTREMOVE 15 à 30 minuten laten inwerken, maar
deze nooit laten opdrogen. Vervolgens het oppervlak licht naspoelen met water om de
zoutuitbloeiingen van het oppervlak te verwijderen. Geschikt voor binnen en buiten.
Minimumtemperatuur van het te behandelen oppervlak moet +5°C bedragen. Het te behandelen
metselwerk is bij voorkeur droog. Bescherm raamwerk, beglazing, metalen, blauwe hardsteen, enz..
tijdens de behandeling.
Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval
Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de
richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met
de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van
uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke
door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.
Verbruik/Dosering
Afhankelijk van de ondergrond: +/- 0,1 à 0,2 ltr/m² (= verbruik van het verdunde product)
Verpakking
10 ltr
Vervoer en opslag
Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks
zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.
Houdbaarheid
2 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.
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Nawoord
De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn
gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot
aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de
gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De
aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses
verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen.
Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.
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