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RC BRICK-CLEAN 
GELVORMIGE EN BIOLOGISCH AFBREEKBARE GEVELREINIGER VOOR  VERVUILDE 

MINERALE ONDERGRONDEN 
 

Gevelreiniging  
 

 

VOORDELEN VAN RC BRICK-CLEAN 

✓ Zonder zoutzuur of fluorwaterstofzuur 
✓ Te gebruiken op bijna alle steensoorten 
✓ Zeer snelle en actieve werking verwijdert alle soorten gevelvervuilingen 
✓ Biologisch afbreekbaar 

 

Beschrijving 
 

Gebruiksklare, thixotrope en biologisch afbreekbare gevelreiniger op basis van ammoniumbifluoride. Lost 

oppervlaktevervuiling voorzichtig doch uiterst effectief op. Bevat geen zoutzuur of fluorwaterstofzuur.  

 

Eigenschappen 
 

RC BRICK-CLEAN is een kant-en-klaar thixotrope mengsel van zwakke zuren. Door zijn eigenschappen wordt het product 

niet in de ondergrond opgezogen waardoor de actieve bestanddelen maximaal inwerken op de bevuilingen die zich aan het 

oppervlak van het te reinigen materiaal bevinden, dit zonder de ondergrond onnodig aan te tasten. Donkere ondergronden 

kunnen, indien de reiniger te lang op de ondergrond zit, iets lichter worden. 

 

Ondergrond 
 

Kan gebruikt worden op de meeste minerale ondergronden waaronder graniet, zandsteen, beton, leisteen, baksteen, 

terracotta, ongepolijst marmer, stucwerk en basaltachtige steen. 
 

RC BRICK-CLEAN kan kalkhoudende steensoorten aantasten. Het is raadzaam eerst een test met het product in een 

onopvallend gebied toe te passen  om het reinigingsresultaat naar voldoening te beoordelen. Kan verdund worden met 

water naargelang de vervuiling. 
 

RC BRICK-CLEAN werkt best als de ondergrond eerst voorgenat is en een uur heeft kunnen inwerken. Niet laten opdrogen. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Breng RC BRICK-CLEAN aan op een droge ondergrond met een kwast of borstel. Het product wordt aangebracht onderaan 

de gevel en verder werkend naar boven in horizontale strijkbewegingen. Zorg ervoor dat het product gelijkmatig is verdeeld 

en dat er zich geen aflopers vormen. Na een inwerktijd van ongeveer 10 tot 60 minuten kan  de gevel worden afgespoeld. 

Spoel en reinig de ondergrond met een hogedrukspuit van onder naar boven en in horizontale bewegingen. Gebruik 

afhankelijk van de ondergrond een druk tussen de 50 en 200 bar. Gebruik koud of warm water met een temperatuur van 

maximaal 50°C. Herhaal indien nodig de behandeling tot er geen schuim meer uit het gereinigde oppervlak komt. 

 

Verbruik 
 

Ongeveer 0,3 l/m², afhankelijk van vervuilingsgraad en de porositeit van de ondergrond. 
 

Technische karakteristieken 
 

Bevat: Ammoniumbifluoride 

Ph-waarde:  6 

Geur: Scherp  

Hoedanigheid: Thixotrope gel 

Kleur: Transparant  
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Veiligheid 
 

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, 

beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D-afdeling. 

 

Opmerkingen 
 

• Aangrenzende delen met name glas, hout, metaal, aluminium, glazuur, verf, natuursteen, planten enz. afdekken.  

• Maakt vlekken op glas. 

• De omgevingstemperatuur dient minimum 10°C te bedragen. 

• Bij extreem warme temperaturen sneller afspoelen, het product mag zeker niet opdrogen. 

• Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon. 

• Beschermende kleding tijdens verwerking en bij hogedrukreiniging dragen. 

• Niet mengen met andere producten. Pas vooral op met alkalische producten. 

 

Reiniging gereedschap 
 

Met water. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Vorstvrij vervoeren en opslaan. Opslag  bij temperaturen van +5 tot -30°C.  

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

 

Verpakking 
 

10 liter (art.nr. 10899), 25L (art.nr. 10900).         

                                                                                                                                                 

Foto’s 
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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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


