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Reiniger en ontvetter voor vloeren, met etsende werking
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Omschrijving
Oplossing in water die zuren en detergenten bevat, voor het reinigen, ontvetten of etsen van cement-, beton- of tegelvloeren.

Toepassing
  Binnen- en buitengebruik. Voor het reinigen, ontvetten of etsen van cement-, beton- of tegelvloeren.

 • V erwijdert de slikhuid, die in hoofdzaak geen goede hechting toelaat, door een snelle en doeltreffende chemische werking.
 •  Ontvet met dieptewerking de vloeren doordrongen van olie en vetten zoals garages, parkings, ateliers, machinezones, …
 •  Lost lichte roestvlekken op tegels op, werkt ook tegen salpeter en mag gebruikt worden om smeer e.d. van gereedschap en

machines te verwijderen.
 •  Is bijzonder geschikt om gegalvaniseerd metaal voor te bereiden alvorens te schilderen..

Eigenschappen
  • Snelle en doeltreffende chemische werking
  • Oplossing in water
  • Etsende werking op beton en verwijdert de losse cementsluier op gegoten vloeren
  • Ontvet betonvloeren die doordrongen zijn van olie en vetten
  • Bijzonder geschikt voor voorbereiding van gegalvaniseerd metaal
  • Lost lichte roestvlekken op tegels en natuursteen op

Gebruik
  Voor het reinigen van vette tegelvloeren :  Polyfilla Pro S610 1/1 verdunnen met water. Het product uniform aanbrengen op het

te behandelen oppervlak. Schuren. Rendement: 8-12 m2/l. 15 minuten laten inwerken. Al schurend afspoelen met zuiver water
en daarna dweilen en laten drogen.

  Voor het verwijderen van salpeter :  Polyfilla Pro S610 1/1 verdunnen met water. Aanbrengen met harde borstel. 30 minuten
laten inwerken. Afspoelen met zuiver water.

  Voor het oplossen van lichte roestvlekken :  Polyfilla Pro S610 30 minuten laten inwerken. Schuren en afspoelen.

  Voor het etsen van vloeren. Behandeling van nieuwe vloeren vóór het schilderen :  Krachtig borstelen om losse deeltjes te
verwijderen. De vloer lichtjes nat maken. Polyfilla Pro S610 uniform aanbrengen met harde borstel. Rendement: 2-5 m2/l.
Ongeveer 30 minuten laten inwerken. Zorgvuldig schuren. Al schurend afspoelen met zuiver water en dweilen. Zeer goed laten
drogen vóór het schilderen.

  Voor het etsen van vloeren. Behandeling van vettige vloeren vóór het schilderen :  Zeer vettige vloeren: vet- en vuilaanhechting
mechanisch afschrapen. Polyfilla Pro S610 uniform aanbrengen met een harde borstel. Rendement: 2-5 m2/l. Ongeveer 1 uur laten
inwerken. De meest vuile vlekken verschillende malen schuren. De gevormde emulsie bij voorkeur verwijderen door te stoomstralen of 
al schurend met zuiver water. Zeer vettige vloeren tweemaal behandelen. Volledig laten drogen vóór het schilderen.
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Voorzorgen en aanbevelingen
  •  Voorzorgen : Polyfilla Pro S610 bevat zuur en is dus corrosief. Hij tast metaal aan: vermijd contact met  

betonbewapening. Tijdens de verwerking en het schuren rubberlaarzen dragen. De ogen en de huid 
beschermen tegen spatten, deze onmiddellijk met zuiver water afspoelen bij contact.

Verpakking
  •  5 L Jerrycan

Houdbaarheid
 •  Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking,  

bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.
Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest
recente uitgave van technische informatie.
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Praktische eigenschappen
 Toepassingsmateriaal Harde borstel
 Reiniging van materiaal Water
 Kleur Kleurloos
 Theoretisch rendement Etsen : 2 tot 5 m²/L/laag (onverdund)
  Ontvetten : 2 tot 5 m²/L/laag (onverdund)
  Reinigen : 8 tot 12 m²/L/laag (verdund met water 1/1)

Samenstelling
 Actieve stof Fosforzuur en tensioactieven
 Densiteit bij  20°C 1,10 ± 0,05 kg/l
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