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  TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. B11  
                    VGB-CEMENTSLUIVERWIJDERAAR U/C  
                                                                                                                                

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-CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR U/C is een unieke formulatie zonder 
zout of fosforzuur speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van uitbloeingen en 
cementsluier op o.a metselwerk. 
VGB-CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR U/C is geschikt voor het reinigen van 
alle soorten baksteen waaronder ook mangaanachtige steensoorten. 

 

Toepassing VGB-CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR U/C is een kant en klare toepasbare 
vloeistof op zuurbasis die door het zout of fosforzuur vrije karakter een optimale 
werkzaamheid bezit in combinatie met een hoge veiligheid voor de te 
behandelen geveldelen. 
Dit product wordt niet aangeraden op kalkhoudende materialen zoals marmer en 
travetijn. 
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Verwerking VGB-CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR U/C dient toegepast te worden op 
uitgehard metselwerk waar cementsluier of uitbloeingen aanwezig zijn. 

  Het voornatten van de gevel is niet vereist. 
VGB-CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR U/C U/C met borstel of spuitapparatuur 
aanbrengen en 5 tot 10 minuten in laten werken. Indien nodig procedure  
herhalen. Na deze bewerking kan de gevel nagespoeld worden met schoon 
water (afhankelijk van het type gevelsteen).  
Eventuele product resten zijn transparant en onschadelijk voor de steen. 
Bij toepassing op gebouwen,aluminium profielen of glaswerk zeer goed 
naspoelen. 
 
Ideale toepassingstemperatuur 0-20 graden celsius. 

  

Verbruik Afhankelijk van het gebruiksdoel en de ondergrond bedraagt het  
  verbruik ca. 200 - 400ml/m2.  

 

Verpakking 10 ltr / 25 ltr  
 

Opmerkingen Bij het aanbrengen van VGB-CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR U/C  dienen 
handen en ogen beschermd te worden, de zuren zijn irriterend voor de huid. 

Basisgrondstof organische zuren,sulfaminezuur 

Soortelijk massa ca.1 kg/ltr 

Opslag 5-30 graden Celsius 

Houdbaarheid 2 jaar 

Kleur kleurloos 

Verzorgingsmaatregelen niet toepassen in gesloten ruimten. 


