
 Van Goor Bouwchemie BV  
  
  TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. B08  
                    VGB-GEVELREINIGER ROOD 

                    (Masonry Cleaner 2A )   
                                                                                                                                

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan  aan dit technisch 
merkblad geen rechten worden ontleend.   

 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op 
aanvraag toe.  
Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid. 

Bladnr 1 

 

 

Algemeen VGB-GEVELREINIGER ROOD is is een gebruiksklaar vloeibaar, zwak zuur 
  produkt (K hydroxide), thixotrope gevel- reinigingspasta. 

 

Toepassing VGB-GEVELREINIGER ROOD wordt toegepast daar waar gevels van gebakken 
steen vervuild zijn en reiniging gewenst is, ook te gebruiken op marmer, 
zandsteen en natuursteen. 

 

Eigenschappen      VGB-GEVELREINIGER ROOD is een weinig schuimende alkalische vloeistof op 
die door het viskeuze karakter een optimale werkzaamheid bezit op de te 
behandelen muur. kan gebruikt worden op de meeste steensoorten. 

 Bij sterke vervuiling adviseren wij Gevelreiniger Geel. 
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Verwerking VGB-GEVELREINIGER ROOD is gebruiksklaar en kan door middel van kwast,  
  roller of d.m.v. vloeimethode op het te behandelen oppervlak  
  aangebracht worden. 

Sterk vervuilde gevels evt. nat twee maal inrollen om het gewenste effect te 
bereiken. 

  Het product opbrengen. Ca. 1 uur laten inwerken en  
vervolgens met een hogedrukreiniger (minimaal 100 bar) de behandelde             
gevel grondig afspoelen van beneden naar boven. 

   

Verbruik Ca. 350 - 700 gr/m2.  

 

Verpakking 28 kg  
 

Opmerkingen Tijdens het verwerken beschermende kleding dragen  
Huid, handen en gelaat beschermen middels passende kleding,bril en schoeisel. 

  Veiligheidsvoorschriften in acht nemen. 
Zorg voor het in bezit hebben van neutralisatiepoeder, water moet altijd een PH 
van 7-9 hebben. Lees voor verwerking altijd het veiligheidsblad door.  

   

Basisgrondstof K-hydroxide 

Soortelijk massa ca.1,33 kg/ltr 

Viscositeit 3-10 m.Pas 

Minimale verwerkingstemp. + 8 graden Celcius 

PH waarde  14  

Opslag Droog 5-30 ° C 

Kleur witachtig 

Verzorgingsmaatregelen niet toepassen in gesloten ruimten. 

Voorzorgmaatregelen niet toepassen in gesloten en slecht 
geventileerde ruimten, lees voor gebruik het 
veiligheidsinformatieblad. 


