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RC BETOSTRIP 
ZWARE VLOERSTRIPPER 

 

Betonnabehandeling, verharding, curing | Reinigingsproducten 
 

 

VOORDELEN VAN RC BETOSTRIP 

✓ Gemakkelijk aan te brengen 

✓ Snel en doeltreffend 

✓ Geen gevaarlijke chemische solventdampen 

✓ Citrusgeur 
✓ Tast het beton niet aan 

 

Beschrijving 
 

RC BETOSTRIP is een hyperconcentraat vloerafbijtmiddel voor het snel en efficiënt verwijderen van curing compound, rubber 

bandensporen, etc. op vloeren, terrassen, opritten en andere betonverhardingen. 

 

Toepassingsgebied 
 

Door zijn bijzondere eigenschappen verwijdert RC BETOSTRIP: 
 

• Acryl- en solventgebaseerde curing compounds; 

• Oude acrylcoatings; 

• Wax, verf, en bandensporen; 

• Tapijt- en tegelmastiek; 

• Asfaltresten; 

• Taperesten. 

 

Eigenschappen 
 

• Gemakkelijk aan te brengen; 

• Werkt snel; 

• Geen gevaarlijke solventdampen; 

• Tast het beton niet aan. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

RC BETOSTRIP kan verdund worden met water (1:1). Er dient eerst getest te worden op een kleine oppervlakte of een 

verdunde formulatie het te verwijderen materiaal doeltreffend zal kunnen wegkrijgen.  

 

Breng RC BETOSTRIP op het oppervlak aan met behulp van een sproeier. Gebruik een schuurborstel met harde haren om 

RC BETOSTRIP in het beton te laten inwerken en om het product gelijkmatig te verdelen. Laat het product gedurende 30 

minuten inwerken alvorens het te verwijderen. Voeg zo vaak als nodig water toe om het oppervlak vochtig te houden, dit 

gedurende de volle 30 minuten.  

 

Reinig na 30 minuten het oppervlak grondig met een water-zeepoplossing in een schrobmachine en een detergent  zoals 

de RC ALL CLEAN 83. Schrob alle behandelde oppervlakken 2 maal tot de vloer volledig schoon is. Door het product 

ongelijkmatig aan te brengen of in een te dunne laag, alsook door het te snel te verwijderen, kunnen meerdere toepassingen 

nodig zijn, wat uiteraard ook extra materiaalkosten en werkuren met zich meebrengt. 

 

Wij adviseren om alvorens het product aan te brengen steeds een testvlak te plaatsen en dit te evalueren. Behandel een 

klein testoppervlak om u ervan te verzekeren dat de resultaten naar tevredenheid zullen zijn.  
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Verbruik 
 

5 m²/liter. Dit is een theoretische waarde, deze kan verschillen volgens de ondergrond. 

 

Technische karakteristieken 
 

Vorm: Vloeibaar 

Kleur: Kleurloos tot geel 

Dichtheid (20°C): 0,9 kg/liter 

Vlampunt: > 50,6°C 

pH: Niet van toepassing 

  

Veiligheid 
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Opmerking 
 

Sommige metalen of glas kunnen beschadigd worden door het product. Test het product indien nodig. Wees voorzichtig bij 

het gebruik van RC BETOSTRIP zodat er geen aangrenzende oppervlakken zouden blootgesteld worden aan het product en 

om schade te voorkomen.  

 

Reiniging gereedschap 
 

Met water direct na gebruik. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Het product dient opgeslagen te worden in de originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, 

in een droge omgeving en bij temperaturen tussen +5°C en +30°C. Bescherm het product tegen vorst.  

• 1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.  

 

Verpakking 
 

5 liter (art.nr. 111200), 25 liter (art.nr. 110201) en 200 liter (art.nr. 110203). 

 

Foto’s 
 

  
 

LP 02-11-2020 
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.   

 


