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RC CONCRETE CLEAN+ 
GECONCENTREERDE ONDERHOUDSREINIGER, SPECIAAL GEFORMULEERD OM 

GEPOLIJST BETON TE REINIGEN 
 

Betonnabehandeling, verharding en curing | Reinigingsproducten 
 

 

VOORDELEN VAN RC CONCRETE CLEAN+ 

✓ Behoudt de hardheid en glans 
✓ Flexibele verdunning voor zowel oppervlakte- als dieptereiniging 
✓ Spoelen is niet nodig voor routinematige reiniging 
✓ Geneest kleine krassen  

✓ Ideaal voor schrobmachines 
 

Beschrijving 
 

RC CONCRETE CLEAN+ is een onderhoudsreiniger, speciaal ontworpen voor behandelde betonvloeren en onbehandelde 

betonvloeren. 

 

RC CONCRETE CLEAN+ bevat een lithiumsilicaatverharder die tijdens het reinigen een extra beschermlaag geeft aan de 

betonvloer. RC CONCRETE CLEAN+ is speciaal ontworpen voor vloeren die behandeld zijn met RC M040, RC M050-LIT en 

RC M060+ , maar is ook toepasbaar op niet-verdichte betonvloeren.  

 

Een wekelijkse onderhoudsreiniging met RC CONCRETE CLEAN+ verbetert de kwaliteiten en de eigenschappen, alsook de 

levensduur van de behandelde vloeren. 
 

Eigenschappen 
 

• Behoudt de hardheid en glans van betonvloeren; 

• Verwijdert de meest voorkomende vervuiling; 

• Flexibele verdunning voor zowel oppervlakte- als dieptereiniging; 

• Verwijdert hardnekkige olievlekken; 

• Gemakkelijk biologisch afbreekbaar; 

• Geneest kleine krassen; 

• Geconcentreerd voor zuinige opslag en transport; 

• Spoelen is niet nodig voor routinematige oppervlaktereiniging van vloeren; 

• Ideaal voor schrobmachines. 
  

Beperking 
 

• Mogelijk worden sommige ingebedde vlekken niet verwijderd. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Allereerst dient men het stof en vuil op de vloer te verwijderen. Om diep ingesloten olie- en vetvlekken te reinigen, 

behandelen met RC 14 (zie technische fiche). 
 

1. Stof en vuil van de te schoonmaken betonvloer verwijderen; 

2. Aanbrengen met een dweil of een automatische schrobmachine (verbruik 8-10 ml/m2); 

3. Na het aanbrengen is spoelen van de vloer is niet nodig; 

4. Laat geen plassen of geconcentreerde reiniger opdrogen op de vloer; 

5. Opblinken van de schoongemaakte vloer met een witte pad verhoogt de glans. 

 

 

 

 

http://www.reynchemie.com/producten/rc-m040
http://www.reynchemie.com/producten/rc-m050-lit
http://www.reynchemie.com/producten/rc-m060
http://www.reynchemie.com/producten/rc-14
https://assets.website-files.com/5e134424c5e98c60daff9095/61b35a320202f2d32caf41ff_11-110600-RC%2014-TF-NL.pdf


RC CONCRETE CLEAN+    2 / 2 

 
 

Verbruik 
 

• Voor normaal wekelijks onderhoud: 8-10 ml/liter 

• Voor dieptereiniging (sterke vervuiling): 32-40 ml/liter 

 

Technische karakteristieken 
 

Vorm: Licht groenachtige vloeistof met frisse geur 

pH-waarde: 11 - 12 

Densiteit / S.G.: 1,02 

Vlampunt: Niet van toepassing 

VOS-gehalte: < 1 % 

  

Veiligheid  
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Reiniging gereedschap 
 

Met water direct na gebruik. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

2 jaar na productie in originele verpakking. 

 

Verpakking 
 

5 liter (art.nr. 110134), 10 liter (art.nr. 110135) en 25 liter (art.nr. 110136). 

 

Foto’s 
 

     
 

LP 26-01-2022 
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.  

 

 


