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C305 TECHNICLEAN PH 14
Thixotroop reinigingsmiddel bestemd voor gevels, muren en vloeren 

(witte kallksteen, blauwe kalksteen)

Beschrijving

• TECHNICLEAN PH 14 is een thixotroop reinigingsproduct, klaar 

voor gebruik, bestemd voor het schoonmaken van gevels (bak-

steen, steen, beton…), die vervuild zijn door de luchtverontrei-

niging;

• TECHNICLEAN PH 14 is samengesteld uit sulfaminezuur, tensio-

actieve stoff en en bevochtigingsmiddelen;

Eigenschappen 

• De bevochtigende en doordringende werking van TECHNICLEAN 

PH 14 lost vuilresten op en vormt met vuilafzettingen een emul-

sie, die zal verwijderd worden bij het naspoelen;

• Uitstekend lange contacttijd op verticale oppervlakken, dankzij 

het thixotrope karakter;

• TECHNICLEAN PH 14 is gemakkelijk te verwijderen, dankzij zijn 

volledige mengbaarheid met water.

Toepassing 

• Eerst en vooral, en in elk geval, moet een voorafgaande test uit-

gevoerd worden om het resultaat van de reiniging en de eventu-

ele neveneff ecten vast te stellen;

• Het product moet aangebracht worden op een lichtjes vochtige 

ondergrond; daarna, binnen het kwartier, afspoelen met warm 

water onder druk;

• Aanbrengen met een kwast, een rol of door verstuiving (TECH-

NISPRAY 10);

• De bewerking eventueel herhalen;

• Verbruik: van 100 tot 300 ml/m2.

Voorzorgsmaatregelen 

• Het gebruik van dit product voor reiniging kan nevenwerkingen 

hebben (opduiken van salpeter…);

• Een grondige bescherming van ramen en ruiten is noodzakelijk;

• Niet gebruiken op gelakte of geverfde oppervlakken;

• TECHNICLEAN PH 14 niet gebruiken op donkere ondergronden 

(gevaar voor witachtige salpetervorming);

• Het dragen van beschermende handschoenen, een veiligheids-

bril en geschikte kleding is verplicht;

• TECHNICLEAN PH 14 is gemakkelijk te verwijderen, dankzij zijn 

volledige mengbaarheid met water.

Technische kenmerken

• Uitzicht: thixotrope semi-vloeibare vloeistof;

• Dichtheid: 1,2;

• pH: 14;

  pH 14
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• Kleur: crème;

• Oplosbaarheid: in alle verhoudingen oplosbaar in water;

• Corrosief

• Buiten het bereik van kinderen houden;

• R35: veroorzaakt ernstige brandwonden

• S26: De ogen bij contact onmiddellijk en overvloedig uitspoelen 

met water en een specialist raadplegen;

• S36/37: Beschermingskleding en geschikte handschoenen dragen;

• S45: Raadpleeg bij een ongeval of onwel worden onmiddellijk 

een arts (toon hem het etiket, indien mogelijk) 

Verpakkingen en opslag 

5 en 25 l

Product gefabriceerd door TECHNICHEM N.V.

Vorstvrij bewaren – Shelf life 1 jaar

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is voor professionelen op aan-

vraag beschikbaar, op de internetsite www.publichem.com

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van 
onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden.
De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fi ches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.

5 l 25 l
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