
P.T.B.CLEANER Cementsluierverwijderaar

Eigenschappen
P.T.B.-CLEANER is een zeer krachtige cementsluierverwijderaar en reinigingsmiddel. 
Verwijdert kalk- en cementsluier op nagenoeg alle oppervlakken zoals tegels, 
gevelstenen, opritten van garages en terrassen. P.T.B.-CLEANER kan tevens worden 
ingezet voor het ontkalken van tegelwanden, badkuipen, kranen, etc…

1. Krachtige zuurreiniger met uitstekende reinigende eigenschap op vele 
ondergronden.

2. Bevat geen zoutzuur.
3. Verbruik van 950 ml P.T.B.-CLEANER voor ca. 20 tot 30 m² bij normale bevuiling. 

Het verbruik hangt af van de staat van het oppervlak.

[

Mengverhouding Verbruik Verpakking

Lichte vervuiling: 1/3 (product/ water)
Zware vervuiling: 1/1 (product/ water) of puur

950 ml voor ± 20 tot 30 m² bij normale 
vervuiling (hangt af van de staat van het 
oppervlak)

950 ml (20 st/karton)

Kleur Inwerkingstijd Gebruikstemperatuur

Kleurloos ± 5 à 20 minuten + 5°C tot + 30°C

+30°

+5°



Gebruiksaanwijzing
- Oppervlakte goed voorbenatten. 
- P.T.B.-CLEANER verdunnen met water. 
 De verdunningsgraad is afhankelijk van de mate van vervuiling.
 Lichte vervuiling: verdun 1 deel van het product met 3 delen water.
 Zware vervuiling: 950 ml water voor 950 ml P.T.B.-CLEANER of puur.

- P.T.B.-CLEANER aanbrengen met borstel of lage drukspuit (nevelvorming 
voorkomen). Niet meer dan 10 à 15m² per keer.

- Aanbevolen reactietijd: 5 à 20 minuten laten inwerken, afhankelijk van 
de bevuilingsgraad. Gedurende de inwerktijd de vloer nathouden met 
P.T.B.-CLEANER verdunde oplossing.

- Aansluitend grondig met water naspoelen, eventueel borstel gebruiken.

Bij twijfel over de zuurbestendigheid van het te reinigen materiaal, vooraf 
op een onopvallende plaats op zuurgevoeligheid testen.

Opmerkingen
- Niet gebruiken op zuurgevoelige materialen zoals marmer, bepaalde 

natuursteen en sterk kalkhoudende tegels, evenals gekleurde kunststof, 
gegalvaniseerde en verzinkte oppervlakken.

- Niet gebruiken op kalkhoudende bouwmaterialen zoals cement- en 
granitobevloeringen, met cement gemastikeerde bouwmaterialen, 
sommige verven, enz.

- Vooraf testen op non-ferro metalen.
- Vorstvrij bewaren.

Veiligheidsmaatregelen
Draag handschoenen en veiligheidsbril tijdens het werken met P.T.B.-
CLEANER. Voorkom het inademen van dampen. Nooit met andere 
reinigingsmiddelen mengen. Lees aandachtig de veiligheidszinnen op de 
verpakking. Vraag de veiligheidsfiche.
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