HMK R179 Roestvlekverwijderaar voor zacht steen
Roestoplosser van marmers en kalksteen
HMK R179 is een gebruiksklaar reinigingsmiddel. Het verwijdert roest en mataaloxyde vlekken die ontstaan zijn door ijzerhoudende
meststoffen, tuinmeubilair, lekkende verwarmingen etc. van alle oppervlakken van natuursteen en kunststeen. Door een speciaal
roestbescherming bestandsdeel wordt verder roesten verminderd. Speciaal voor kalkhoudende en niet zuurbestendige
natuursteensoorten als marmer en kalksteen.
Binnenshuis te gebruiken: ja
Buitenshuis te gebruiken: ja
Vooraf
Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Oppervlak mag geen verzegelingen, coatings of impregneringen bevatten.
Verbruik
Algemeen kan het volgende worden aangehouden 20 tot 30 m² per sprayfles.
Testen
Test het product voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad het effect en de werktijd te bepalen.
Werkwijze
Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Goed schudden voor gebruik. Spray HMK R179 gelijkmatig op de vlek van
het droge oppervlak, laat het inwerken ca. 10 tot 15 minuten en veeg het af met een zachte niet pluizende doek. Door de chemische
reactie tijdens het gebruik ontstaat er een paarse verkleuring en een kenmerkende geur. Naspoelen met HMK R155 Grondreiniger zuurvrij in een verhouding van van 1:20. Herhaal de behandeling indien nodig tot de gehele vlek is verdwenen. Niet gebruiken in vol
zonlicht, niet sproeien op hete voorwerpen. Na gebruik de sproeikop naspoelen met helder water.
Achteraf
Indien bovenstaande was bedoeld als vlekverwijderaar, dan kunt u de vloer direct weer in gebruik nemen. Indien bovenstaande was
bedoeld om vervolgens de vloer te gaan beschermen, laat dan de vloer 24 uur drogen.
Veiligheid
Gebruik het product niet bij direct invallend zonlicht, Spuit het materiaal niet op hete voorwerpen.Buiten bereik van kinderen houden.
Opslag
Bewaar HMK R179 gesloten met een temperatuur tussen de 12C-25C op een droge donker plaats. HMK R179 kan een aantal jaren
bewaard worden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde
producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf
vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.

