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Fassa Clean Pro
TECHNISCHE F ICHE

       (blad 1 van 2)

 
TOEPASSING

Fassa Clean Pro wordt gebruikt voor het reinigen van hard-
nekkig vervuilde leien daken, tegels, beton, bepleistering, 
metselwerk, gevelverf en aanverwante alkalibestendige 
bouwmaterialen.

Eigenschappen van het product
- Vloeistof, klaar voor gebruik.
- Werkt in op het vervuilde oppervlak
- 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.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Voorbereiding
Het product goed schudden voor gebruik. Zink, aluminium, 
gegalvaniseerde	materialen,	koper	en	beplantingen	afscher-
men bij het aanbrengen van Fassa Clean Pro. Het product 
tast	glaswerk	niet	aan	maar	sommige	verflagen	kunnen	aan-
getast worden door Fassa Clean Pro. Wij adviseren dan ook 
om alvorens het product aan te brengen steeds een testvlak 
te plaatsen en dit te evalueren.

Verwerking
Fassa Clean 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	opper-
vlak kan na een tweetal uren worden afgespoten met water 
onder lage of hoge druk. Het is eveneens mogelijk de be-
handelde oppervlakken door regen te laten schoonspoelen. 
Bij zeer hardnekkige vervuiling kan een tweede behandeling 
noodzakelijk zijn.

Waarschuwing
Fassa Clean 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.

Verbruik
0,15 à 0,25 l/m²

 Reiniging voor bouwmaterialen
 Geconcentreerd



Industriepark 20 (zone B) I 2220 Heist-op-den-Berg I T. 015 73 07 42 I F. 015 73 07 43 I info@facabelle.be I www.facabelle.be

Fassa Clean Pro

       (blad 2 van 2)

TECHNISCH KENMERKEN

Ph 12

Aspect Dun, vloeibaar

Soortelijk gewicht 1,12

Type	grondstoffen natriumhypochloriet
tensioactieve	stoffen

Gereedschap
Lagedrukpomp, borstel.

Verpakking en opslag
10 l
Droog en vorstvrij bewaren, 6 maanden 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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