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RC ALU CLEAN 
ALUMINIUMREINIGER 

 

Reinigingsproducten  
 

 

VOORDELEN VAN RC ALU CLEAN 

✓ Verwijdert alkaanslag, roest en vet 

✓ Breed toepassingsgebied 
✓ Snelle verwerkingstijd 

 

Beschrijving 
 

RC ALU CLEAN is een zuur product voor periodieke reiniging met kalk-, roest- en vetverwijderende eigenschappen. 

 

Toepassingsgebied 
 

RC ALU CLEAN kan veilig worden toegepast op tegels, plavuizen, metaal, glas, emaille, glazuur, kunststoffen en 

zuurbestendige steensoorten. Het is tevens een uitstekende aluminiumreiniger, waarbij het vet, vuil en oxidatie verwijdert.  
 

Niet toepasbaar op marmer en andere kalkhoudende gesteenten. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Afhankelijk van de mate van verontreiniging 330ml tot 100ml/liter verdunnen. Voor zeer lichte kalkaanslag is een verdunning 

van 20ml/liter al voldoende. Toepassen met heet water versnelt de werking. Enige minuten laten inwerken en eventueel 

borstelen. Grondig naspoelen.  
 

Op gevoelige metalen zoals aluminium en zink korte inwerktijd aanhouden.  

 

Technische karakteristieken 
 

Uitzicht: Gele vloeistof 

pH: 1 

Densiteit: 1,046 g/ml 

   

Veiligheid 
 

Zorg voor voldoende ventilatie en geschikte beschermingsmiddelen tijdens opslag en gebruik. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

Droog, afgedekt, afgesloten en stofvrij bewaren. Opslagtemperatuur >10°C en <35°C. Zorg voor voldoende ventilatie en 

geschikte beschermingsmiddelen tijdens opslag en gebruik. 
 

Overige informatie over veiligheid, transport, hantering en opslag wordt gegeven in het veiligheidsinformatieblad. 

 

Verpakking 
 

5 liter (art.nr. 110300). 
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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.   

 


