VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

WS KALKUITBLOEI VERWIJDERAAR

VERWIJDERT CEMENTSLUIER/WITTE AANSLAG

Gevaarsaanduidingen
Veroorzaakt ernstige brandwonden en
oogletsel.

Eigenschappen
WS Kalkuitbloei Verwijderaar is zoutzuur vrij en toe te passen op alle
betonoppervlakken en minerale bouwstoffen van diverse structuur en
kleurnuance zoals betonstraatstenen, betonplaten en betonelementen.
Niet op marmer en/of kalksteenhoudende producten gebruiken.
Gebruiksaanwijzing
Naar gelang de aard van de uitbloei tot maximaal 1:5 met water
verdund op een vooraf natgemaakt oppervlak aanbrengen door
middel van schrobben. Na een inwerktijd van maximaal 10 minuten met
veel water afspoelen/schrobben (geen mechanische hulpmiddelen
gebruiken). Het is van belang dat het oppervlak niet uitdroogt
alvorens deze wordt afgespoeld met veel water. De inwerktijd is mede
afhankelijk van het weer, bij droog en zonnig weer zal het oppervlak
eerder opdrogen, is de inwerktijd van WS Kalkuitbloei Verwijderaar
korter en zal deze dus eerder afgespoeld moeten worden. Zonodig
herhalen, eventueel een tweede keer behandelen.

Attentie
De flessen rechtop vervoeren en de doppen goed aandraaien.
Vorstvrij bewaren
WS Kalkuitbloei Verwijderaar moet vorstvrij worden bewaard.
Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Ingrediënten
Anionogene oppervlakteactieve stoffen
Niet-ionogene oppervlakteactieve
stoffen
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Meer informatie
Voor vragen/advies: raadpleeg de WS dealer of stuur een e-mail naar
info@wsproducts.nl.
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Let op
Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten. Het product mag
niet in contact komen met metaal en kunststof. Ook eventuele met
kit gevulde dilatatievoegen moeten beschermd worden. Na het
verwijderen van de kalkuitbloei is het advies om het product verder te
behandelen met WS Seal & Protect, WS Imperial Black of WS NanoCoat
(afhankelijk van het behandelde oppervlak). Ook geschikt voor het
verwijderen van ingedroogd zaagslijpsel.

GEVAAR

Veiligheidsaanwijzingen
Buiten het bereik van kinderen houden.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet
inademen.
Beschermende handschoenen/
beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN
braken opwekken.
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