
RC ACEM     1 / 2 

 
 

 
RC ACEM 
ETSMIDDEL OM GLADDE BETONOPPERVLAKKEN, METSELWERK, VERZINKT STAAL EN 

ALUMINIUM TE ETSEN VOORDAT EEN COATING AANGEBRACHT KAN WORDEN 
 

Vloersystemen | Reinigingsproducten 
 

 

VOORDELEN VAN RC ACEM 

✓ Gebruiksvriendelijk 

✓ Niet-ontvlambaar 

✓ Bijna reukloos 
✓ Neutraliseert alkalische verontreinigingen 

 

Beschrijving 
 

RC ACEM is een gebruiksvriendelijke, niet-ontvlambare en bijna reukloze etsvloeistof op basis van fosforzuur. Uiterst geschikt 

om poriën van vloeren open te maken en te reinigen zodat de coating of primer perfect kan hechten aan de ondergrond. 

 

Toepassingsgebied 
 

RC ACEM wordt gebruikt om gladde betonoppervlakken, metselwerk, verzinkt staal en aluminium te etsen. Het neutraliseert 

alkalische verontreinigingen en verwijdert resten van zink-/aluminiumcorrosieproducten. 

 

Ondergrond 
 

Verwijder zoveel mogelijk stof, vet, olie en andere onzuiverheden. Ontvetten kan met een alkalisch reinigingsmiddel (RC 14) 

onder hoge druk. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Breng RC ACEM aan op de ondergrond en schrob. Laat het 10 à 15 minuten inwerken, afhankelijk van de temperatuur. Spoel 

met overvloedig water het zuur weg voor het de kans krijgt om volledig op te drogen . Verwijder stilstaand water en droog 

de ondergrond, om te voorkomen dat vocht wordt opgenomen in de poriën van het oppervlak.  

 

Zorg ervoor dat tijdens de behandeling de temperatuur van de omgeving of ondergrond tussen 5°C en 35°C ligt. De 

ondergrond dient geheel droog te zijn voor een optimale hechting van de coating of primer. 

 

Verbruik 
 

6-8 m²/liter, afhankelijk van factoren zoals poreusheid, ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het 

aanbrengen. Het exacte verbruik dient proefondervindelijk te worden vastgesteld. 

 

Technische karakteristieken 
 

Fysische toestand: Rode vloeistof 

Type product: Geconcentreerd zuur, op basis van fosforzuur 

Gebruik: Klaar voor gebruik 

  

Veiligheid 
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 
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Opmerkingen 
 

• Voor beton of metselwerk kan een additionele behandeling noodzakelijk zijn.  

• Na het reinigen het achtergebleven water verwijderen en het oppervlak laten drogen, achterblijvend vocht of vocht 

ingesloten in poriën kan voortijdige gebreken aan een coating veroorzaken.  

• Grote oppervlakken of slechte ventilatie kunnen langere droogtijden noodzakelijk maken. 

 

Reiniging gereedschap 
 

Met water direct na gebruik. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats. Geopende 

verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen.  

• 2 jaar in originele verpakking. 

 

Verpakking 
 

10 liter (art.nr. 110206) 

 

Foto’s 
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Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en 
ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. 
In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of 
geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies 
dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen 
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente 
uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 


