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Speciﬁek reinigingsmiddel voor bouwmaterialen.
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Beschrijving

Opmerking

ONTMOSSER MEGA is een vloeistof, klaar voor gebruik. Door zijn
speciﬁeke tensioactief gedrag dringt het product diep in ondergrond en bevordert de onthechting van materiaalvreemde stoﬀen
zodat de reiniging moeiteloos kan gebeuren.

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze
beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen
enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van
onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze
producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden
gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van
twijfel gelieve ons te raadplegen.

Toepassingen
Leien daken, tegels, beton, metselwerk en aanverwante bouwmaterialen die nadien dienen ingeschilderd of vochtwerend gemaakt
te worden.

Technische gegevens
Aspect :
Soortelijk gewicht :
Type grondstoﬀen :
Oplosmiddel :

dunvloeibaar
+/-1,0
tensioactieven
water

Verwerking

Contactgegevens
Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be

Voorbereiding
De ondergrond bevochtigen
Voorzorgen
ONTMOSSER MEGA niet mengen met andere reinigingsmiddelen.
Niet aanbrengen bij regen, dreigende regen, bij vorst of dreigende
nachtvorst. Om het product optimaal te laten inwerken eveneens
niet rechtstreeks involle zon verwerken. Langdurig contact met
metalen oppervlakken vermijden gezien hierbij verkleuringen
kunnen optreden. Het product vorstvrij vervoeren en opslaan.
Het materiaal kan na gebruik onmiddellijk gereinigd worden met
water of zeepwater.
Gebruiksaanwijzing
ONTMOSSER MEGA aanbrengen met een zachte borstel of
lagedruk pomp en minstens 24 uur laten inwerken. De behandelde oppervlakken reinigen met water onder hoge druk.
Waarschuwing
Eenmaal het dak gereinigd dient de renovatiebehandeling zo vlug
mogelijk te gebeuren. Indien door omstandigheden, na reiniging,
de afwerking niet aansluitend kan gebeuren, dient het dak
opnieuw te worden zuiver gemaakt alvorens de afwerkingslagen
te plaatsen. Dezelfde voorwaarden gelden indien door
omstandigheden de afwerkingslagen niet aansluitend op
voorbehandelingslaag kunnen geplaatst worden.

Opslag en houdbaarheid
Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de
originele verpakking,minimaal 12 maanden houdbaar.

Verbruik
150-250 ml/m²

Verpakking
Bus 10 L
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