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FOBY® TEGELREINIGER
Produkteigenschappen
Foby Tegelreiniger is een op water gebaseerd middel om aanslag
op keramische ondergronden (tegels en sanitair) te verwijderen.
Foby Tegelreiniger is werkzamer dan zoutzuur, echter minder
agressief en minder gevaarlijk.
Toepassingsgebieden
Foby Tegelreiniger wordt toegepast om cementsluier op tegels
weg te nemen. Foby Tegelreiniger is ook geschikt voor het
verwijderen van roest- en kalkvlekken.
Foby Tegelreiniger is niet geschikt voor het reinigen van kalkhoudende materialen, zoals marmer, graniet of natuursteen.
Verwerking
Indien toegepast op tegellagen, vooraf eerst de voegen goed
natmaken met schoon water. Foby Tegelreiniger in de gewenste
dosering op het oppervlak aanbrengen en 10 tot 30 minuten
laten inwerken. Hierna het oppervlak schrobben en goed
naspoelen met schoon water.Vervolgens het oppervlak droogtrekken met een vloer- of handtrekker en nogmaals nareinigen
met een natte doek.
Gewenste dosering:
voor lichte verontreinigingen 1 op 10 met water verdunnen.
voor zwaardere verontreinigingen 1 op 1 met water verdunnen.
voor sterke en hardnekkige verontreinigingen onverdund gebruiken.
Verdunnen met lauw of warm water versnelt de werking.
Bij het gebruik van Foby Tegelreiniger altijd plastic of rubberen
handschoenen dragen!
Veiligheidsgegevens
Het produkt bevat zuren. Derhalve voorzichtigheid betrachten
bij gebruik en altijd lichaamsbeschermende kleding dragen; ook
handschoenen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig
spoelen met water. Bij blijvende irritatie of na inslikken een arts
raadplegen. Ruimtes tijdens gebruik zoveel mogelijk ventileren.
Technische gegevens
Aanmaakverhouding:

zie verwerkingsvoorschrift

Verwerkingstemperatuur:

+ 5 °C - + 35 °C
(ondergrond- en
omgevingstemperatuur)

Houdbaarheid:

Minstens 12 maanden

Kleur:

transparant

Verpakking:

1 en 5 ltr jerrycan

Verbruik:

afhankelijk van de toepassing

EUROVITE NEDERLAND B.V.
Postbus 60 - 6710 BB Ede
Tel: 0318 - 664 555
Fax: 0318 - 664 566
info@eurovite.com - www.foby.nl

Overige Foby-produkten
Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels,
natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Foby-programma
van hoogwaardige kwaliteitsprodukten. In het bedrijfslaboratorium
worden deze produkten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde
grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots
aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos
verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze overige documentatie-bladen.
Garantie en advies
Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd
op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle Fobyprodukten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan
onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium op
gebied van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu.Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de produktsamenstelling
aan te passen.Voor adviezen kunt u contact opnemen met
EUROVITE NEDERLAND B.V.

