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Verhardings Reiniger 

Voor een effectieve verwijdering van vervuiling op verhardingen

Bijzondere voordelen

- Makkelijk toe te passen 
- Voor organische vervuiling 
- Werkt effectief
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Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
Verhardings Reiniger is ontwikkeld om sterk vervuilde oppervlakten, 
veilig en snel te reinigen. 
Vervuilingen zoals: olie, voedselresten, vet, wijn, diesel en alle 
organische vervuilingen zijn goed en snel te reinigen. 
Toepasbaar op diverse soorten verhardingen zoals: opritten, 
parkeerplaatsen, parkeergarages, terrassen, patio’s etc. 

Gebruikersaanwijzing 
1. Verdunnen in een verhouding van 1:5 tot 1:20. 
2. Aanbrengen met een gieter of spuit. 
3. Op de vlek borstelen of schrobben en product gewoon laten 

zitten en niet naspoelen. 
4. Bij voorkeur gebruiken na een regenbui om te snel indrogen te 

voorkomen. 

Aandachtspunten: 
- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen 

ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch 
resultaat te beoordelen.

Bijzondere voordelen: 
- Verantwoorde oplossing voor al uw reinigingsproblemen op 

bestrating. 
- Is spaarzaam in gebruik en maakt in veel gevallen schrobben en/of 

borstelen overbodig.  
- Veroorzaakt geen kleurverandering van het behandelde materiaal. 

Eigenschappen: 
Fysieke eigenschappen: 
Kleur: 
Reuk: 
pH: 
Afbreekbaarheid:

Vloeistof 
Kleurloos 
Nauwelijk 
14 
100% Biologisch afbreekbaar

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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Veiligheidsinformatie 
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.Gevaar. 
Bestanddelen: Natrium hydroxide. Kan bijtend zijn voor metalen. 
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige 
gevolgen. Oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende 
handschoenen, beschermende kleding dragen. 
NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ 
CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding 
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. BIJ 
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts, een 
ANTIGIFCENTRUM raadplegen. 
Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. 
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 


