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RC CEMENT CLEAN 2 
CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR 

 

Reinigingsproducten 
 

 

VOORDELEN VAN RC CEMENT CLEAN 2 

✓ Zonder fosforzuur en zoutzuur 

✓ Diepe en grondige reiniging 

✓ Geen chemische nawerking 
✓ Eventuele productresten zijn transparant en onschadelijk 

 

Beschrijving 
 

RC CEMENT CLEAN 2 is een effectief vloeibaar mengsel op zuurbasis dat speciaal is ontwikkeld voor zware gevallen van 

cementafzettingen of droge cementvlekken. Het bewezen voordeel is dat het onmiddellijk het cement doordringt en volledig 

oplost, met als resultaat een grondige reiniging. 

 

Eigenschappen 
 

• Grondige reiniging tot diep in de poriën; 

• Geen chemische nawerking; 

• Gebruiksvriendelijk; 

• Vrij van zout- en fosforzuur; 

• Eventuele productresten zijn onschadelijk voor de steen. 

 

Ondergrond 
 

RC CEMENT CLEAN 2 dient te worden toegepast op uitgehard metselwerk waar cementsluier of uitbloeiingen aanwezig zijn. Het 

voornatten van de ondergrond is niet nodig. Probeer voor het gebruik van het product de niet te reinigen oppervlakken af te 

schermen. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

• Onverdund: bij sterke aanslag moet RC CEMENT CLEAN 2 onverdund worden aangebracht. 

• Verdund: bij lichte afzetting kan op grote oppervlakken een oplossing tussen 10 - 40% worden gebruikt. 
 

RC CEMENT CLEAN 2 kan worden aangebracht met borstel of spuitapparatuur. Laat na het aanbrengen het product 5 tot 10 

minuten inwerken. Herhaal de procedure indien nodig.  
 

Na deze inwerkperiode dient de gevel voldoende te worden nagespoeld met schoon water (afhankelijk van het type 

gevelsteen). Eventuele productresten zijn volledig transparant en onschadelijk voor de steen. 

 

Verbruik 
 

± 1 liter/1,5 m² (afhankelijk van de vervuiling en absorptie-eigenschappen van de ondergrond). 

 

Technische karakteristieken 
 

Uitzicht: Transparante vloeistof 

Relatieve dichtheid (20°C): 1,0 kg/liter 

pH: 2 
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Veiligheid 
 

RC CEMENT CLEAN 2 is beschouwd als uiterst corrosief product. Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Opmerkingen 
 

• Aluminium profielen en/of glaswerk goed afspoelen.  

• Dit product wordt niet aangeraden op kalkhoudende materialen zoals marmer. 

 

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 na productie in de originele verpakking. 

 

Verpakking 
 

10 liter (art.nr. 110502). 

 

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.   

 


