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 Producteigenschappen

•
•

•

•

ASO-STEINREINIGER/-R005
Productinformatieblad Artikel 203800
Reinigings-concentraat, klinker- en tegelreiniger

 Technische gegevens

VALCKE
BOUWSPECIALITEITEN

 Verwerking

hoog geconcentreerde, vloeibare reiniger
volkomen vluchtig
laat geen sporen na
lost cement, beton en mortelresten op
tevens geschikt voor verwijdering van kalk en kalk
houdende uitbloeiingen

Basis: 
Kleur: 
Officieel getest: 

Verbruik: 
Verpakking; 
Opslag: 

Aangezien ASO-Steinreiniger een etsende werking heeft dient 
men altijd met gummi handschoenen en bril te werken.
Bij kortstondig contact met de huid is direct afspoelen
met water afdoende.
In tegenstelling tot minerale zuren worden kledingstukken
niet door ASO-Steinreiniger aangetast.

•

ASO-Steinreiniger is een sterk geconcentreerd, vloeibaar
reinigingsproduct op basis van een organisch zuur, voor het 
verwijderen van kalkuitslag, cementsluier, mortelresten
e.d. ASO-Steinreiniger bevat geen giftige stoffen en kan daarom 
zonder bezwaar voor de genoemde doelen als een ideaal 
reinigingsproduct worden toegepast, inclusief de verwerking in 
de onmiddellijke nabijheid van bijv. levensmiddelen en drinkwa-
ter. ASO-Steinreiniger is volkomen vluchtig en laat daarom beslist 
geen sporen achter op de gereinigde ondergrond. Objecten die 
met ASO-Steinreiniger zijn schoongemaakt, worden aansluitend 
nagespoeld, om het opgeloste vuil grondig te verwijderen.

 Toepassingen

Als tegelreiniger, ter verwijdering van cement- en kalkvervuilin-
gen. Voor het reinigen van binnen- en buitenzwembaden, e.d. 
ASO-Steinreiniger kan zonder bezwaar worden toegepast voor 
het reinigen van alle keramische produkten, graniet, paphyr, enz. 
Voorzichtig bij kalksteen (bijv. marmer).
Emaille slechts kortstondig reinigen en direct met water 
naspoelen.
Als gevelreiniger, ter verwijdering van: mortelresten en zgn. 
cementsluier, alsmede uittreding van kalk, op ondergronden die 
bestaan uit: metselwerk van gebakkensteen, beton en kalkzands-
teen, beton of uitgewassen beton. Tevens is ASO-Steinreiniger 
zeer geschikt voor het opruwen van te gladde beton oppervlak-
ken om een betere hechting van navolgende lagen te verkrijgen.
Als reiniger van uitgewassen beton. Na droging ontstaat bij 
uitgewassen beton vaak een cement-sluier, deze kan met 
ASO-Steinreiniger snel verwijderd worden.

organisch zuur
transparant
probleemloos in te zetten, ook
in het levensmiddelen-bereik
(Untersuchungsamt Stadt
Bielefeld)
afhankelijk van de vervuiling
1-10-25 en 1000 ltr.
gesloten, minstens 12,maanden

Bij de verwerking mogen geen metalen verpakkingen en
metalen gereedschappen worden gebruikt.
Door borstelen met een nylon borstel en het gebruik van
warm water kan de werking van ASO-Steinreiniger
aanzienlijk versterkt worden.
ASO-Steinreiniger dient altijd met water te worden
verdund, afhankelijk van de graad van vervuiling van
1:10 tot 1:3. De werking van ASO-Steinreiniger treedt
direct in nadat het met de op te lossen stoffen in contact
komt, dit is zichtbaar door het ontstaan van een sterk
koolzuurhoudend schuim.
Er dient gezorgd te worden voor een goede ventilatie.
De opgeloste stoffen kunnen direct met schoon water
verwijderd worden.
Bij bijzonder oude en hardnekkige verontreiniging dient
de reiniging herhaald te worden.
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 Bijzonderheden

Voorzichtig bij kalksteen, zoals marmer, etc.
Metaal achteraf direct tegen corrosie beschermen
d.m.v. invetten.
Bij emaille is een kortstondige reiniging aan te bevelen,
direct daarna afspoelen met water.
Ter vermijding van kleur-verandering van het te
behandelen materiaal en voor het inschatten van het
verbruik is het noodzakelijk een proef op te zetten.
Een test vooraf is noodzakelijk !

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van
onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in
geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid
van onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te
documenteren over de verschillende 
toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen 
nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele 
mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te 
raadplegen.

 Opmerkingen


