
 

FK111 REINIGER/ONTVETTER

Alkalisch reinigingsmiddel in
gelvorm voor gevels

KNOW‐HOW TO PROTECT™
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Hoog-viskeus reinigingsmiddel is ideaal voor wanden, loopt niet van het oppervlak af

Verwijdert vet, olie, eiwitten, vuil en andere verontreinigingen

Gebruiksklaar, kan worden verdund voor lichte vervuiling

Neutraliseert zuren en zure zouten

Niet-ontvlambaar, vrijwel geurloos



FK111 REINIGER/ONTVETTER
OMSCHRIJVING
Geconcentreerd, alkalisch, niet ontvlambaar, bijna reukloos reinigingsmiddel en ontvetter in
gelvorm voor verticale oppervlakken als muren.

AANBEVOLEN GEBRUIK
FK111 Reinigingsmiddel wordt gebruikt om vetten, proteïnen, vuil en vele andere
oppervlakte verontreinigingen te verwijderen; het neutraliseert zuren en zure zouten. FK111
wordt met een nylon borstel of bezem aangebracht.

THEORETISCH VERBRUIK
6 - 8 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en
materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Voor gebruik goed schudden. Vet, olie, vuil en andere verontreinigingen zo goed mogelijk
wegschrapen. FK111 Reinigingsmiddel geconcentreerd of verdund op het oppervlak
aanbrengen en met een nylonborstel inborstelen. Afhankelijk van de temperatuur 10 tot 15
minuten laten inwerken en vervolgens het oppervlak rijkelijk met schoon water zorgvuldig
afspoelen. FK111 wordt gewoonlijk onverdund gebruikt. Op licht verontreinigde
oppervlakken kan het echter ook verdund, tot 1:2 delen met schoon water, toegepast worden.
Kan ook gebruikt worden als een additief voor hogedruk-(stoom)reiniging, in concentraties
van 5% tot 25% voor sterk verontreinigde oppervlakken gevolgd door hogedruk-
(stoom)reiniging of rijkelijk spoelen met schoon water. Na het reinigen het achtergebleven
water verwijderen en het oppervlak laten drogen, daar achterblijvend vocht of vocht
ingesloten in poriën voortijdige gebreken aan een coating kan veroorzaken. Vóór het
afspoelen met water niet laten indrogen! Grote oppervlakken of slechte ventilatie kunnen
langere droogtijden noodzakelijk maken alvorens een coatingsysteem kan worden
aangebracht.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Temperatuur van lucht, ondergrond en materiaal tussen 5 en 35 °C.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC gehalte:  0 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:

 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en
de informatie op de verpakking.

PH
11.0000

HOUDBAARHEID
Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien
opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen
tussen 5° en 35°C.

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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