REWACLEAN PRO

SUPERGECONCENTREERD
BOUWMATERIALEN

REINIGINGSPRODUCT

VOOR

Toepassing
REWACLEAN PRO wordt gebruikt voor het reinigen van hardnekkig vervuilde leien daken, tegels,
beton, bepleistering, metselwerk, gevelverf en aanverwante alkalibestendige bouwmaterialen.
Productbeschrijving
REWACLEAN PRO is een vloeistof, klaar voor gebruik. Het is gemaakt op basis van onder andere
natriumhypochloriet en tensioactieve stoffen. Het product werkt in op het vervuilde oppervlak en
gaat als het ware het vuil verzepen waardoor dit gemakkelijk in water oplost. Nadat het product
voldoende heeft ingewerkt wordt het vuil van de behandelde oppervlakken weggespoeld met water.
Karakteristieken en eigenschappen
pH
Aspect
Soortelijk gewicht
Type grondstoffen

12
dunvloeibaar
1,12
natriumhypochloriet
tensioactieve stoffen

Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding
Het product goed schudden voor gebruik. Zink, aluminium, gegalvaniseerde materialen, koper en
beplantingen afschermen bij het aanbrengen van REWACLEAN PRO. Het product tast glaswerk
niet aan maar sommige verflagen kunnen aangetast worden door REWACLEAN PRO. Wij
adviseren dan ook om alvorens het product aan te brengen steeds een testvlak te plaatsen en dit te
evalueren.
Werkmethode
REWACLEAN PRO wordt aangebracht met een lagedrukpomp of een nylon borstel, op droge of
lichtvochtige ondergrond, waarbij gewerkt wordt van onder naar boven. Het product heeft een
onmiddellijke werking en het behandelde oppervlak kan na een tweetal uren worden afgespoten
met water onder lage of hoge druk. Het is eveneens mogelijk de behandelde oppervlakken door
regen te laten schoonspoelen. Bij zeer hardnekkige vervuiling kan een tweede behandeling
noodzakelijk zijn
Waarschuwing
REWACLEAN PRO niet mengen met andere reinigingsmiddelen. Niet aanbrengen bij regen,
dreigende regen, bij vorst of dreigende nachtvorst. Om het product optimaal te laten inwerken
eveneens niet rechtstreeks in volle zon werken.
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
0,15 – 0,25 ltr/m²
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Verpakking
20 ltr
Vervoer en opslag
Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks
zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.
Houdbaarheid
6 maanden na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.
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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