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Krachtig werkend veilig reinigingsconcentraat










Kemox is een krachtig reinigingsconcentraat voor het verwijderen van cementsluier, roestaanslag
en specieresten.
Kemox verwijdert eveneens kalk, ketelsteen en algen.
Het product is met water verdunbaar.
Bevat speciale additieven waardoor de agressieve werking op metalen veel minder is dan de
conventionele zuren.
Kan met normale ventilatie binnen en buiten worden gebruikt.
Behandeld oppervlak is keurig gerenoveerd.
Veilig in gebruik, onschadelijk, snel en economisch toe te passen.
De oppervlakte actieve stoffen zijn meer dan 90% biologisch afbreekbaar.
Geen speciaal gereedschap nodig.

TOEPASSING

OPMERKINGEN

Bouwindustrie, schoonmetselwerk, tegelhandelaren,

Voor het eerste gebruik, altijd zorgvuldig op de ondergrond

steenfabrieken, zwembaden, installatiebedrijven,

uittesten op een kleine onopvallende plaats. Niet

loodgieters, sanitairwerken, veehouders- en

gebruiken op of in aanraking brengen met gegalvaniseerde

boerenbedrijven, schoonmaakbedrijven,

oppervlakken, zink, magnesium, hardplastic (formica),

woningbouwverenigingen.

bepaalde chroomsoorten, roestvrij staal. Voor verdere

Algemeen: Waar kalkaanslag, cementsluier, ketelsteen en

gegevens raadpleeg ons veiligheidsinformatieblad.

lichte roestvorming een probleem vormen.
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
GEBRUIKSAANWIJZING

Type: zuur reinigingsmiddel.

Kemox aanbrengen met een borstel, door verneveling of

Kleur: blauw.

door onderdompeling in bad. Kemox wordt in de meeste

Geur: Kersen.

gevallen met water verdund. Droge muren eerst nat maken

Dichtheid: 1,05 g/cm³.

voor het gebruik i.v.m. zuiging van de stenen. Steeds van

pH: < 1

onder naar boven werken om traanvorming te voorkomen.
Naspoelen met water. Bij zware aanslag van kalk, roest of
cement kan het noodzakelijk zijn de behandeling te
herhalen.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al
herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.
Versie: 0250-1114
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