
Innovation in cleaning and protection

JS CEMEX

Krachtige zure reiniger

Bijzondere voordelen

• Prima vervanger voor zoutzuur 
• Optimale en veilige werking 
• Verwijderd anorganische vervuilingen



Innovation in cleaning and protection

Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
JS Cemex is een krachtig reinigingsmiddel voor het veilig 
verwijderen van anorganische vervuilingen zoals kalk, roest en 
cement op gevels, vloeren en constructies en voertuigen. 

Tevens het product om zoutzuur te vervangen. 

Gebruikersaanwijzing 
1. Altijd in de verhouding 1:1 tot 1:25 verdunnen met water. 
2. Aanbrengen op het oppervlak dmv nevelspuit, spons of 

schuimlans. 
3. Afhankelijk van de vervuiling laten inwerken maar niet laten 

indrogen. 
4. Eventueel ondersteunen met borstel, pad of spons. 
5. Spoel het oppervlak goed na met water. 

Aandachtspunten: 
- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen 

ondergronden teneinde zowel de opname als het esthetisch 
resultaat te bepalen. 

- Nooit gebruiken op kalkhoudende ondergronden. 
- Toepassing op geglazuurde tegels, RVS, lak en geanodiseerd 

aluminium eerst uitproberen. 

 

Bijzondere voordelen: 
- Bevat gemodificeerd zoutzuur dat steen of andere oppervlakken 

niet kan aantasten(wel altijd proefstuk zetten) 
- Werkt snel en heeft een diep penetrerende werking.

Eigenschappen: 
Voorkomen: 
Kleur: 
Reuk: 
pH: 
Afbreekbaarheid:

Vloeistof 
Kleurloos 
Praktisch Reukloos 
1 (gemeten in een 10% oplossing) 
100% Biologisch afbreekbaar

Veiligheidsinformatie: 
Bestanddelen: Zoutzuur; Fosforzuur; Mierenzuur. Kan bijtend zijn 
voor metalen. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig 
oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Inademing van damp, 
spuitnevel, nevel vermijden. Na het werken met dit product handen, 
onderarmen en gezicht grondig wassen. Draag oogbescherming, beschermende 
kleding, beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts 
raadplegen.Bij onwel voelen een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof 
opnemen om materiële schade te vermijden. 
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Emballage en bedrijfsafval: 
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke 
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende 
plaatselijke verordeningen.  
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het 
geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de 
producten zijn voor risico van de gebruiker.  
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