kalk- & cementsluier
verwijderaar

BNL1® is een gevelreiniger. Met dit product kunnen alle soorten cement- en kalkgebonden vervuilingen, zoals cementsluier, smet,
witte uitslag en calciumcarbonaat verwijderd worden. Vooral kleurverschillen door uitslag in het voegwerk kunnen hiermee worden
opgelost. Het te behandelen oppervlak kan direct, zonder vooraf nat te maken, behandeld worden; bij voorkeur onverdund. Het
product is gebruiksklaar.

Toepassing

Producteigenschappen

Is bij uitstek geschikt voor het reinigen van muren en gevels
van baksteen en cementgebonden voegmortels. Is een goede
vervanger voor zoutzuur en fosforzuur.

Basis

Amidosulfonzuur

Componenten

1

Features & Benefits

Oplosmiddel

Water

• Unieke formulering

Kleur

Helder kleurloos

• Vrij van zoutzuur en fosforzuur

Soort gewicht

ca. 1,05 g/cm3 at +20°C

• Veroorzaakt geen groenverkleuring

pH-waarde

ca. 0,3-1,0 bij +20°C

• Veilig te verwerken en vrijwel geurloos

Viscositeit

ca. 1,5 mm2/sec dynamisch bij
+20°

• Onverdund gebruiken voor het beste resultaat

Vlampunt

Onbrandbaar

Applicatie

Conditie

Vloeibaar

Het product is gebruiksklaar en voor het beste resultaat
onverdund toepassen. Aanbrengen met kwast of lage-drukspuit
d.m.v. vloeien en bij voorkeur niet nevelen. Het middel zal met
de witte uitslag reageren door te gaan bruisen. De behandeling
herhalen totdat er geen reactie meer is waar te nemen. Bij
voorkeur na behandeling de gevel met koud water naspoelen.
Bescherm planten, struiken, auto’s, ramen, kozijnen en ander
niet te behandelen plekken met afdekplastic tegen aanraking
met het product. Na gebruik de verpakking weer goed sluiten.
Draag altijd handschoenen en veiligheidsbril. Breng het product
altijd eerst aan op een proefvlak om eventuele schadelijke
werking te controleren.

Opslag

Opslaan in de gesloten originele
verpakking boven +5°C,
beschermen tegen zon, vorst en
extreme temperaturen

Verpakking

10 ltr jerrycans, 200 ltr drums en
1.000 ltr IBC-Recollectcontainers

Verwijdering

Volgens plaatselijke/regionale/
nationale voorschriften

Houdbaarheid

24 maanden na productiedatum
bij +5°C tot +30°C

• Op basis van o.a. amidosulfonzuur

• Kan vanaf 2°C verwerkt worden

Alle informatie in dit productinformatieblad zijn conform de huidige stand
van de ontwikkeling en kennis van Gevelproducten Benelux. Het dient
uitsluitend als richtlijn voor de verwerking, de toepassingsmogelijkheden
en de eigenschappen van het product. Hieruit kunnen geen juridische
verplichtingen met betrekking tot de eigenschappen van het product
worden afgeleid. Daarenboven gelden onze actuele algemene
leveringsvoorwaarden. Wijzigingen en alle rechten voorbehouden.
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