DEROX BAT 84
Zeer sterk schoonmaakmiddel, snelwerkend voor silicium houdende materialen.
I / Voor welke soort behandelingen kan dit product gebruikt worden ?
Dit product is bestemd voor het schoonmaken van baksteen, gres, ceramiek, glaspasta, alle soorten
beton, kift.
II / Voordelen van het product
 Zeer snel werkend
 Krachtig
III /
Fysische en chemische eigenschappen
 Waterig product in de vorm van een viskeuze vloeistof
 Kleurloze vloeistof
 Soortelijke massa 1,20 g / cm3 bij 20°C
 pPH : 1
 Niet vorstbestendig maar zelf herstellend
 Vlampunt : onbestaand
IV / Praktische tips bij gebruik
1. Verdunnen : Product is klaar voor gebruik.
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol, alle types van borstels
3. Werkwijze : Goed homogeen roeren alvorens toe te passen. Aanbrengen op de ondergrond en
laten inwerken. Grondig van onder naar boven reinigen met water onder druk. Herhaal de
behandeling indien nodig.
4. Duur van de behandeling : Van een kwartier tot een uur maximum.
5. Omgevingstemperatiuur : Van 5°C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werking
van het product.
6. verbruiksrendement : Van 150 tot 250 g / m naar gelang de doordringbaarheid van de
ondergrond.
V / Voorzorgen bij het aanbrengen
1. Bescherming van de ondergrond : Het maakt glas en spiegels mat ; steen en mamer,aluminium,
zink, gegalvaniseerd en zwart staal, worden erdoor aangetast. Het is dus belangrijk om de nodige
bescherming aan te brengen alvorens het product toe te passen.
2. Bescherming van de gebruikers : Dit product bevat waterstoffluoride. Het heeft een zeer sterke en
corroderende werking op de huid en kan zware brandwonden veroorzaken. Het is dus verplicht om
laarzen, veiligheidsbril, latex handschoenen en gepste volledig beschermemde kledij te dragen. In
geval van een aanraking met het product, onmiddellijk met veel water afspoelen en een geneesheer
raadplegen.
VI / Reinigen van het gereedschap :
Na elk gebruik zullen de gereedschappen onmiddellijk na gebruik in ruim water worden schoon
gemaakt.
VII / Verpakking en stapeling, stockering
 in vat van 240 Kg,
 In 25 Kg verpakking, per palet van 24 X 25 Kg
 In 6 Kg verpakking, verzqamelbox vzan 4 X 6 Kg
Opslaan beschermd van de weersomstandigheden en rechtstreeks zonlicht.

Belangrijk : De inhoud van dit documemt is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate
aansprakelijk stellen voor het gebruik in elk specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijk het product uit te
testen.
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