SARDEX GREEN

Sterk geconcentreerde vloeibare
zure reiniger
Effectieve reiniger voor oppervlakken van beton, betonsteen en bakstenen
Ontkalker en ontroester
Uiterst snelle werking
Bevat geen zoutzuur
Biologisch afbreekbaar

WWW.PROCHEMKO.EU

SARDEX GREEN
OMSCHRIJVING
Sterk geconcentreerde vloeibare zure reiniger op basis van gemodificeerde organische zuren
voor minerale bouwmaterialen zoals betonsteen, baksteen en minerale pleisters; ook
toepasbaar als ontkalker en roestoplosser.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Sardex Green is geschikt voor verwijdering van atmosferische vervuilingen, roest en zout
uitbloeiingen van metselwerk en beton en diverse soorten natuursteen.
Tevens geschikt voor verwijdering van kalkaanslag in douches, toiletten, sauna’s en aanslag
van tegels.

THEORETISCH VERBRUIK
Circa 4 - 8 m²/ltr.

PRAKTISCH VERBRUIK
Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling, verdunning en soort ondergrond.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Maak de ondergrond nat met water.
Verdun Sardex Green met water tot maximaal 1:5.
Breng het product aan met behulp van een borstel, doek of kwast.
Laat het product circa 20-30 minuten inwerken.
Spoel zeer goed na met water.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Minimale omgevingstemperatuur : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid : 100%
Minimale ondergrond temperatuur : 5ºC
Maximale ondergrond temperatuur : 35ºC

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN
Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in
overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

PH
1.0000

HOUDBAARHEID
12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken,
originele verpakking.

Uitgiftedatum: 25/08/2020
Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.
Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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