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RC GEVEL ALK 
ALKALISCHE GEVELREINIGER 

 

Gevelreiniging 
 

 

VOORDELEN VAN RC GEVEL ALK 

✓ Bevat speciale reinigingsversterkers 
✓ Tast de ondergrond niet onnodig aan  
✓ Biologisch afbreekbaar 
✓ Vrij van chloorkoolwaterstoffen 

✓ Kant en klaar product 
 

Beschrijving 
 

RC GEVEL ALK is een krachtige, pasteuze, sterk alkalische thixotrope gevelreiniger met oppervlakte-actieve stoffen en speciale 

reinigingsversterkers voor de reiniging van natuursteen, beton en cement.  
 

Door zijn eigenschappen wordt RC GEVEL ALK niet in de ondergrond opgezogen, waardoor de actieve bestanddelen 

maximaal inwerken op de bevuilingen die zich aan het oppervlak van het te reinigen materiaal bevinden, dit zonder de 

ondergrond onnodig aan te tasten. 

 

Eigenschappen 
 

• Biologisch afbreekbaar; 

• Verwijdert atmosferische vervuilingen, patina, vet, olie, verf etc; 

• Vrij van chloorkoolwaterstoffen; 

• Kant en klaar product. 

 

Ondergrond 
 

Droge ondergrond, niet vooraf bevochtigen met water. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Breng RC GEVEL ALK aan met blokkwast of borstel. Laat het product ongeveer 30 minuten inwerken, afhankelijk van de 

vervuilingsgraad en de weersomstandigheden, laat het niet opdrogen. Spuit af met water onder gepaste druk 

(watertemperatuur maximum 40°C) tot geen schuimvorming meer optreedt. 

 

Verbruik 
 

Normaal: 0,2 tot 0,3 liter/m². Het is aangeraden eerst een proefstuk te zetten. Of één of meerdere behandelingen kunnen 

worden toegepast, is afhankelijk van de vervuilingsgraad.  

 

Technische karakteristieken 
 

Bevat: Natriumhydroxide 

pH:  Ca. 12,7 

Viscositeit: 620 mPa.s 

Voorkomen: Gel 

  

Veiligheid 
 

Raadpleeg voor meer informatie de meest recente veiligheidsfiche. 
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Opmerkingen 
 

• Tast geen glas aan. 

• Mag niet in contact komen met verf en aluminium, deze dienen dus afgedekt te worden.  

• RC GEVEL ALK tast de ondergrond niet aan.  

• Het afspoelwater dient opgevangen te worden en door een erkend afvalverwerkingsbedrijf verwerkt te worden. 

 

Reiniging gereedschap 
 

Met water direct na gebruik.  

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

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

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

• 1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking. 

 

Verpakking 
 

25 liter (art.nr. 10700). 

 

LP 10-11-2020 
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.  

 


