
Clean GalenaClean Galena
Reiniger voor een emissievrije reiniging van minerale
oppervlakken

LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 18

VPEVPE 25 kg25 kg

verpakking emmer

verpakkingscode 25

art.nr.art.nr.

0661 ◼

VerbruikVerbruik Ca. 2 - 3 kg/m² op vlakke ondergronden
Exact verbruik op een voldoende groot, representatief proefvlak bepalen.

ToepassingToepassing Minerale oppervlakken, met name kalksteen■
Reductie van zware metalen, met name lood■
Reductie van vuilkorsten■
Het verwijderen van van vlekken, ontstaan door ijzer- en koperverbindingen■

EigenschappenEigenschappen Ondergrondsparende reiniging■
Emissievrij■
Droogt tot een eenvoudig af te nemen film, waarin verontreinigingen opgenomen zijn■
Oppervlakkige verontreinigingen worden gebonden■
Combinatieverbinding van zware metalen■

Technische gegevensTechnische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Dichtheid (20°C) 1,8 gr/ml

pH-waarde ca. 10,0

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Eisen aan de ondergrondEisen aan de ondergrond
Draagkrachtig en stofvrij.
Niet op hete ondergronden toepassen.

■

VoorbereidingVoorbereiding
De ondergrond grof met geschikt gereedschap reinigen.
Ter beoordeling van het reinigingseffect een proefvlak opzetten.

■
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Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen
komen, beschermen en afdekken.
De ondergrond goed voornatten.

VerwerkingVerwerking VerwerkingsrichtlijnenVerwerkingsrichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.
Goed roeren met geschikt gereedschap en volledig dekkend op de ondergrond
aanbrengen.
Insnijdingen en contouren daarbij goed met materiaal vullen.
De filmlaag na volledige droging (in het algemeen 24 uur na verwerking) door voorzichtig
losweken met behulp van een plamuurmes verwijderen.
Het behandelde oppervlak na het verwijderen van de filmlaag met schoon water reinigen
beginnend vanaf het hoogste punt.
Eventueel verdere reiniging is afhankelijk van de aanwezige vervuiling en ondergrond.
De behandeling eventueel herhalen.

■

VerwerkingstipVerwerkingstip Bij machinale verwerking graag overleggen.
De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte en klimaatomstandigheden.

OpmerkingOpmerking Altijd een voldoende groot, representatief proefvlak opzetten!
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden
overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Kwast, spackmes, spaan, airless spuitapparaat, peristaltische pomp

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming
vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele
verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet
samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen
werpen.
Eventueel vervuild materiaal na verwerking conform de plaatselijk geldende voorschriften
verwijderen.
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Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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