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C306 TECHNICLEAN X.L.
Reinigings-, ontvettings- en afbijtmiddel, oplosbaar in water

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.

Beschrijving
• TECHNICLEAN XL is een in water emulgeerbare reinigings-, ont-

vettings- en afbijtoplossing;
• TECHNICLEAN XL is vloeibaar, klaar voor gebruik en het is samen-

gesteld op basis van geëmulgeerde organische solventen.

Toepassingen – Eigenschappen 
van de behandelde materialen
• TECHNICLEAN XL is bestemd voor het reinigen en ontvetten van 

vloeren, metalen onderdelen, koetswerken, gereedschap, bor-
stels en andere voorwerpen, die restanten van olie of vlekken 
van bitumen en vet vertonen;

• TECHNICLEAN XL dringt door in het vuil en lost het op; het kan 
daarna worden weggespoeld met een waterstraal;

• TECHNICLEAN XL is bestemd voor het afbijten van oppervlakken 
die bedekt zijn met verf, vernis, gomafzettingen;

• TECHNICLEAN XL is ook geschikt voor het gemakkelijker verwij-
deren van vlekken van overmaat vochtafstotend product op wei-
nig poreuze ondergronden, zoals blauwe steen.

Eigenschappen 
• TECHNICLEAN XL is gemakkelijk te verwijderen, dankzij zijn volledige 

mengbaarheid met water;
• TECHNICLEAN XL impregneert de afzettingen en de besmeurde zones 

en lost ze op; daarna kunnen ze verwijderd worden door een gewone 
spoeling met water (hoge druk);

• Na de reiniging zijn de oppervlakken droog en vrij van een oliefi lm.

Toepassing en voorzorgsmaatregelen 
• TECHNICLEAN XL op de bevlekte en besmeurde zones aanbren-

gen met een kwast of door verstuiving;
• 5 tot 10 minuten laten inwerken;
• Wegspoelen met water (liefst warm, T > 80°C), eventueel met 

behulp van een borstel (mechanische verwijdering) of met een 
waterstraal;

• Indien nodig, de behandeling herhalen, op een droog oppervlak;
• Verbruik: tussen 250 en 500 ml/m2.

Voorzorgsmaatregelen 
• Een voorafgaande test is altijd aanbevolen;
• Alle elementen van plastic (PVC…) moeten afgedekt worden.

Technische kenmerken
• Vlampunt: > 60°C;
• Kleur: praktisch kleurloos;
• Aanraking met de ogen en de huid vermijden (R65-R66);
• Herhaald inademen van grote hoeveelheden dampen vermijden 

(ventileren); indien nodig, de ademhalingswegen beschermen 
(S37-S62);

• Het oplosmiddel kan bepaalde stoff en aantasten (voorafgaand 
testen!).

Verpakkingen en opslag
5 en 20 l
Product gefabriceerd door TECHNICHEM N.V.

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is voor 
professionelen op aanvraag beschikbaar, op 
de internetsite www.publichem.com
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