
RC GEVEL P     1 / 2 

 
 

 

RC GEVEL P 
VISCEUS GEVELREINIGINGSPRODUCT OP BASIS VAN ZUREN 

 

Gevelreiniging 
 

 

VOORDELEN VAN RC GEVEL P 

✓ Zeer sterke reiniger 

✓ Lost oppervlaktevervuiling voorzichtig en zeer effectief op 

✓ Tast de ondergrond niet onnodig aan  
✓ Het product wordt niet in de ondergrond opgezogen 

✓ Gebruiksklaar  

 

Beschrijving 
 

Gebruiksklare, thixotrope gevelreiniger. RC GEVEL P lost oppervlaktevervuiling voorzichtig, doch uiterst effectief op van 

baksteen, architectonisch beton en andere poreuze, zuurbestendige ondergronden.  
 

RC GEVEL P is een mengsel van sterke 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.  

 

Ondergrond 
 

Enkel op zuurbestendige ondergronden toepassen zoals baksteen, beton ... Geen kalksteen of marmer. Ondergrond vooraf 

zeer goed nat maken met water.  

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Zorg ervoor dat het te reinigen oppervlak totaal wordt verzadigd met water. Breng RC GEVEL P aan met een zuurbestendige 

borstel. Breng het product onderaan de gevel aan en werk verder 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 15 minuten de 

gevel innevelen met RC NEUTRALISER HF (zie technische fiche): hierdoor ontstaat minimale schade aan het metselwerk.  
 

Na deze behandeling wordt de gevel afgespoeld onder lage druk, van boven naar onder en in horizontale bewegingen. De 

uiteindelijke reiniging gebeurt met water onder hoge druk (minimum 100 bar), eveneens van boven naar onder en in 

horizontale bewegingen tot er geen schuim meer uit het gereinigde oppervlak komt.  
 

Het is altijd aanbevolen om voor de behandeling van de gevel een proefstuk te plaatsen.  

 

Verbruik 
 

Ongeveer 0,3 liter/m², afhankelijk van vervuilingsgraad. 

 

Technische karakteristieken 
 

Bevat: Fluorwaterstofzuur, zoutzuur 

pH:  < 1 

Viscositeit: 1200 mPa.s 

Voorkomen: Gel 
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Veiligheid 
 

RC GEVEL P bevat zuren. Zodra een handschoen aan de binnenzijde vochtig aanvoelt deze direct uittrekken, handen wassen 

en de mogelijk besmette plekken insmeren met calciumgluconaatzalf. Raadpleeg voor meer informatie de recentste 

veiligheidsfiche. De informatie in het veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de 

kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave.  
 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het 

betreffende product zou worden veroorzaakt.  

 

Opmerkingen 
 

• Aangrenzende delen, met name glas, hout, metaal, aluminium, glazuur, verf, natuursteen … afdekken.  Dit geldt 

tevens voor planten.  

• De omgevingstemperatuur dient minimum 10°C te bedragen.  

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

 

Reiniging gereedschap 
 

Met water direct na gebruik. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag 

vermijden bij temperaturen >30°C.  

• 1 jaar na fabricatie in originele, gesloten verpakking. 

 

Verpakking 
 

10 liter (art.nr. 10401) en 25 liter (art.nr. 10400). 

 

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.  

 

http://www.chemtec.nl/cms/publish/content/showpage.asp?pageid=288

