WAKOL R 4515 Tegelreiniger
Technische Informatie
Toepassingsgebied
Reiniger voor de handmatige of machinale reiniging van bestaande tegelvloeren voor het
verwijderen van oude onderhoudslagen alsmede sterke vervuiling ter voorbereiding van de
aansluitende van verschillende soorten vloerbedekking.
Technische gegevens
Basismateriaal:

anionische en niet ionische tenside

Mengverhouding:

1:3

Verbruik:

ca. 1 L WAKOL R 4515 / 20 m²

pH – waarde:

10,2

Opslag temperatuur:

niet onder +5 °C, vorstgevoelig

Houdbaarheid:

ca. 36 maanden in gesloten verpakking

Kenmerken volgens het
gevarensysteem:

zie veiligheidsblad

GISCODE:

GG60

Gebruiksaanwijzing
WAKOL R 4515 Tegelreiniger in een mengverhouding 1:3 met water verdunnen. De reiniger
met een éénschijfsmachine en een zwarte pad over de vloer verdelen, de kanten handmatig
bewerken. WAKOL R 4515 Tegelreiniger tenminste 10 minuten laten inwerken en daarna het
oppervlakte opnieuw met de zwarte pad of borstel behandelen. Aansluitend de vervuiling met
bijvoorbeeld een waterstofzuiger opnemen, niet laten indrogen. Resten door het tweemaal
naspoelen met schoon water neutraliseren en het oppervlakte voor een verdere behandeling
laten drogen.
Belangrijke informatie
Verwerking niet onder de +15 °C vloertemperatuur en +18 °C ruimtetemperatuur en
luchtvochtigheid bij voorkeur tussen de 40 % en 65 %, maximaal tot 75 %.
Bij koud weer tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden.
De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve
luchtvochtigheid van 65 %.
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Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn en zijn
gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking
en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen.
In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige
garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de
kwaliteit van de door ons geleverde producten. Naast deze gegevens dienen de
leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de
technische merkbladen in acht te worden genomen.
De actuele productmerkbladen vindt u op onze website www.wakol.com.
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