RC BIOCLEAN
Vloeibaar reinigingsmiddel op basis van enzymen
Art. 110113

11.REINIGINGSPRODUCTEN

Uw partner in
restauratie en
renovatie

Beschrijving
Vloeibaar reinigingsmiddel op basis van enzymen voor het grondig reinigen van verscheidene oppervlakken
buitenshuis. De speciaal geselecteerde enzymen in het product breken de vervuiling af zoals de enzymen in ons
lichaam het voedsel helpen verteren. Een regenbui spoelt het afgebroken vuil voor u weg en activeert de enzymen
opnieuw voor een lange nawerking.

Ondergrond
Daken, gevels (al dan niet geschilderd), terrassen, opritten, ornamenten, tuinbeelden, blauwe hardsteen (arduin),
dorpels, grafzerken, tuinmeubels,...

Gebruiksaanwijzing
RC BIOCLEAN is een kant en klaar product dat in functie van de graad van de vervuiling kan worden verdund met
water. Zware vervuiling: onverdund, lichte vervuiling: 1L verdunnen met 1L water. Verbruik 1L product per 5 tot 10m²
afhankelijk van de aard van de ondergrond. Breng ruim aan op een droge of lichtvochtige ondergrond met een sproeier,
gieter of lage druk. Om een optimaal resultaat te kunnen garanderen bij ernstige vervuiling is het aan te raden het
product licht in te borstelen. Afhankelijk van de aard en graad van vervuiling en de regenval wordt het maximale
resultaat na enkele weken bereikt. Wenst u sneller resultaat, dan kunt u eventueel schrobben en/of naspoelen met
water.

Verbruik
1L product per 5 tot 10m² afhankelijk van de aard van de ondergrond.

Veiligheid
Raadpleeg de recentste veiligheidsfiche.

Opmerking
Alleen aanbrengen wanneer het minstens 24 uur droog blijft en bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C. Niet
verwerken in volle zon. Voorzichtigheid is geboden wanneer het product wordt aangebracht of gespat op bepaalde
soorten poederlak en aluminium. Het product eerst testen op een onopvallende plaats. Na het aanbrengen kan een
licht roodbruine verkleuring optreden, deze verdwijnt na enige tijd.

Opslag / Houdbaarheid
In de oorspronkelijke gesloten verpakking opslaan. Beschermen tegen vorst en zonlicht. Houdbaarheid: 3 jaar na
productiedatum.

Verpakking
1 L, 5L, 10L en 25L
16-10-2018

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.
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