
 

 
 HMK R181 VOEGENREINIGER  gebruiksklaar 

 

Speciale reiniger voor cementaire voegen bij geglazuurde en ongeglazuurde tegels,  

porcelanato, klinkers ect. 

 

HMK R181 is een speciale reiniger (concentraat), dat vuilafzettingen, organische vervuilingen, olie en vet van 
het voegoppervlak verwijdert. Geschikt voor het gebruik op geglazuurde en ongeglazuurde tegels, porcelanato, 
klinkers etc. De vervuilde voegen worden weer hygiënisch schoon. 

 

TOEPASSING: bij wandtegelwerk het oppervlak eerst nat maken met water, R181 opsproeien en met een 
borstel of een geschikte pad inwrijven. Kort laten inwerken (niet laten indrogen), nogmaals inwrijven en de ver-
vuiling verwijderen. Vervolgens het oppervlak grondig met helder water naspoelen. 

 

Bij vloertegelwerk HMK R181 op van te voren nat gemaakte voegen sproeien of bij grotere oppervlakken, af-
hankelijk van de vervuiling 1:1 of 1:2 met water verdund op een natuurlijk koude oppervlakte op de voegen aan-
brengen en met een schrobber, borstel of geschikte pad inwrijven. Ca. 10 minuten laten inwerken (niet laten ind-
rogen), nogmaals schrobben en de vervuiling verwijderen. Vervolgens het oppervlak grondig met helder water 
naspoelen. Bij onvoldoende resultaat deze behandeling herhalen. 
 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger, adviseren wij om HMK Z702 Ontschuimer in de water-
zuiger te doen (vermindert de schuimvorming). 
 
Test het product altijd uit op een onopvallende plaats (om geschiktheid en verbruik vast te stellen). De verwer-
kingstemperatuur moet tussen de +12 en + 25 ºC liggen. 

 

BELANGRIJK:  niet gebruiken in direct zonlicht. Alkalisch gevoelige oppervlakken, gepolijst marmer en kalks-
teen, aluminium, rubber, kunststof, gewaxt of gebeitst hout, gelakte oppervlakken e.d. kunnen worden aange-
tast. Druppels direct wegvegen en met helder water na reinigen. 

 

VERBRUIK: ca. 5-10 m²/fles 
 
Verwerk het product conform de instructies van HMK! Zie de website. Bevat tensiden, alkaliën en hulpstoffen. 

 

Buiten bereik van kinderen houden.  

 

 

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet 

juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabri-

kant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient voor-

af vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel, deze vaststel-

ling geschiedt op eigen risico.  
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