TECHNISCHE FICHE
WALL CLEAN

üThixotroop ingesteld
üSuper gevelreiniger
üVoor poreuze ondergronden
üMakkelijk verwijderbaar

Do-it Pro Wall Clean is een reinigingsproduct voor gevels en andere poreuze
oppervlakte.

Toepassing:
Do-it Pro Wall-Clean is een reinigingsproduct in een vloeibare thixotrope vorm, bestemd voor het
reinigen van gevels, baksteen, crepie, pleister, beton, klinkers,…) dewelke vervuild zijn door
luchtverontreiniging. Do-it Pro Wall Clean bevat geen sterke zuren (geen zwavelzuur, noch
chloorwaterstofzuur)

Eigenschappen van het product:
De doordringende werking van Do-it Pro Wall Clean lost vervuiling resten op en vormt samen met
de vuilafzetting een emulsie die makkelijk kan verwijderd worden door spoelen met water (hoge
druk).

Voordelen van het systeem:
Makkelijke reiniging zonder zware apparatuur
Lange contacttijd op het oppervlakte dankzij thixotrope karakter
Economisch zeer rendabel en snelle reiniging
Geen agressieve reiniging (bescherming van het oppervlak)
Is makkelijk te verwijderen, dankzij goede mengbaarheid met water
Verwerkingsvoorschriften:
Voordat men Do-it Pro Green Wall Clean toepast is het aangewezen om een voorafgaande test
uit te voeren om het resultaat van de reiniging en eventuele neveneffecten(salpeteruitslag), vast te
stellen.
Het product moet worden aangebracht op een licht vochtige ondergrond, daarna binnen 15 min.
afspoelen met (liefst warm) water onder druk. Do-it Pro Wall Clean wordt aangebracht met een
rol, kwast of door verstuiving. Eventueel de bewerking herhalen bij zeer vervuilde ondergronden.
Ramen, deuren en andere moeten grondig beschermd worden, niet gebruiken op gelakte of
geverfde ondergronden.
Bij gebruik is masker, oogbescherming en handschoenen verplicht.

Verbruik:
150 ml tot 400 ml /m2

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 fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.
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Technische kenmerken:
Uitzicht
Kleur
Dichtheid
PH
Oplosbaar

: half vloeibare vloeistof
: fluorescerend geel/groen
: 1,2
:2
: in alle vormen met water

R22
R34
S26

: schadelijk bij opname door de mond
: veroorzaakt brandwonden
: bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen
: draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
: bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
: buiten bereik van kinderen houden
: verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder
: niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
: aanraking met huid en ogen vermijden
: na aanraking met huid, overvloedig spoelen met water
: het gebruik van dit product kan een tijdelijke en plaatselijke vervuiling
van water en bodem veroorzaken ,tref de nodige maatregelen om
verspreiding in het milieu te voorkomen

S36/37
S45
S2
S13
S20-21
S24-25
S28
C106

Verpakking en opslag:

5ltr. of 25 ltr. verpakking
Droog en vorstvrij bewaren,1 jaar houdbaar
Product verdeeld door Do-it Pro

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

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 fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.
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