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TECHNISCHE F ICHE

       (blad 1 van 2)

TOEPASSING

Fassa-Cemclean is een sterke zure reiniger voor het verwij-
deren van kalk-, cement- en betonsluiers.  

Eigenschappen van het product
- Geschikt voor allerhande metselwerk
- Kan ook gebruikt worden voor het ontkalken van tegelwan-

den, badkuipen, enz.
- Contact vermijden op zuurgevoelige ondergronden zoals  

mangaansteen en kalkhoudende materialen, natuursteen,  
marmer, enz.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

- Maatregelen nemen voor beschermen van zuurgevoelige 
ondergronden.

- Fassa-Cemclean verdunnen met water.
-	 Verdunningsgraad	is	afhankelijk	van	de	vervuiling;	aanbe-

volen is : 1 op 10 delen water.
- Indien er twijfel is over de zuurbestendigheid van het te  

reinigen materiaal, eerst met Fassa-Cemclean op een  
onopvallende plaats een test uitvoeren.

- Aanbrengen doormiddel van borstel of doek.
- Even laten indringen, eventueel schrobben, en dan  

overvloedig afspoelen met water.
- Bij vloeren kan eventueel een waterzuiger gebruikt  

worden.
- Voorkom evenwel dat het product gaat indrogen.
-	 Spoelwater	volgens	wettelijke	voorschriften	opvangen.
- Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen 

dragen en ogen beschermen.

Verbruik
Afhankelijk	van	de	vervuilde	ondergrond,
ca. 0,1 l/m².

 Cementsluierverwijderaar
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TECHNISCH KENMERKEN

Kleur rood

PH-waarde 0,5

Dichtheid 1020 g/l

Fysische toestand bij 20°C vloeibaar

Vlampunt > 100 °C

Geur licht geparfumeerd

Oplosbaar in water volledig

Verpakking en opslag
10 l 
Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar. Lege verpakking 
gesloten	houden	en	afvoeren	naar	de	bevoegde	instanties.
Product verdeeld door Façabelle bvba.

Het	veiligheidsinformatieblad	(VIB)	is	op	vraag	verkrijgbaar	
via info@facabelle.be.

Alle informatie die via deze technische fiche wordt kenbaar 
gemaakt is louter informatief, zonder nadelige erkenning, 
noch enige ander 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 fiches raadplegen.
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