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RC 14 
GECONCENTREERDE ALKALISCHE REINIGER EN ONTVETTER 

 

Reinigingsproducten 
 

 

VOORDELEN VAN RC 14 

✓ Verwijdert vetten, oliën, vuil en vele andere oppervlakteverontreinigingen 
✓ Ook voor het verwijderen van bandensporen 

✓ Ook als additief voor hogedruk(stoom)reiniging  

✓ Geconcentreerde formulatie, kan 1:20 verdund worden 

 

Beschrijving 
 

RC 14 is een geconcentreerd, bijna reukloos reinigingsmiddel. Het is alkalisch en niet ontvlambaar. RC 14 wordt gebruikt om 

vetten, oliën, vuil en vele andere oppervlakteverontreinigingen van gecoate, minerale en stalen oppervlakken te verwijderen. 

 

Eigenschappen 
 

• Kan ook gebruikt worden voor het verwijderen van bandensporen; 

• Kan met een synthetische spons, doek of met een nylon borstel/bezem worden aangebracht; 

• Kan tevens als additief voor hogedruk(stoom)reiniging worden ingezet. 

 

Ondergrond 
 

Reinig het oppervlak vluchtig zodat er geen overdreven hoeveelheden vuil, vet, olie, of andere onzuiverheden aanwezig zijn 

voor het aanbrengen van RC 14. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Voor gebruik goed schudden. RC 14 geconcentreerd of verdund aanbrengen met een spons, doek, borstel of bezem. Voor 

normale reiniging is een concentratie van 3-5% voldoende. Het product verdunnen met koud water. Na gebruik rijkelijk 

spoelen met schoon water. Bij gebruik van een hogere concentratie dan 5% is naspoelen met heet water noodzakelijk. Als 

additief bij hogedruk(stoom)reinigen wordt een 2% oplossing aanbevolen.  
 

Verwijderen na het reinigen het achtergebleven water en laat het oppervlak drogen, want achterblijvend vocht of vocht 

ingesloten in de poriën kunnen voortijdige gebreken aan een coatingsysteem veroorzaken. Grote oppervlakken of slechte 

ventilatie kunnen een langere droogtijd tot gevolg hebben waardoor een coating pas later aangebracht kan worden.  
 

Temperatuur van de lucht, de ondergrond en het materiaal moet tussen 5°C en 35°C liggen. 

 

Verbruik 
 

Theoretisch: 6-8 m²/liter, afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies 

tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220). 

 

Technische karakteristieken 
 

VOC-gehalte: 92 g/l 

pH: 12 

  

Veiligheid 
 

Meest recente veiligheidsfiche raadplegen. 
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Reiniging gereedschap 
 

Direct na gebruik met warm water. 

 

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 in originele verpakking.  

 

Verpakking 
 

10 liter (art.nr. 110600). 

 

LP 26-11-2020 
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.   

 


