
EFF-ERAYZATM

EFF-ERAYZATM is een ultieme veilige zuurreiniger voor 
het verwijderen van de efflorescentie (witte uitslag 
door zoutkristallen), kalk en hardnekkige watervlekken, 
zeepresten, roest en cementwaas uit niet-zuur gevoelige 
materialen.

Toepassingen

kan gebruikt worden voor niet-zuur 
gevoelige stenen en andere harde 
oppervlakken zoals graniet, lei, basalt, 
baksteen, keramische en porseleine tegels, 
terracotta :
• gevels en metselwerk
• opritten, bestrating, terrassen,
• tuinpaadjes, patio’s en garages
• keukens en badkamers, douches
• vloeren, wanden en plafonds

Voordelen

EFF-ERAYZATM is een veilige zuurreiniger 
voor het verwijderen van efflorescentie, 
roest, cementwaas, kalkaanslag. Het is 
geschikt voor binnen en buiten.
Het is veilig voor gebruik op
niet-zuur gevoelige stenen zoals graniet, lei, 
basalt, baksteen, keramische en porseleine 
tegels, terracotta.

Let op : EFF-ERAYZATM is een zuur/bijtende 
reiniger en kan dus een ets veroorzaken in 
zuur-gevoelige oppervlakken zoals marmer, 
travertijn, kalksteen, onyx, sommige beton 
en voegmortels maar ook in sommige 
metalen zoals aluminium. Product mag niet 
in contact komen met een niet-aanbevolen 
oppervlak.
EFF-ERAYZATM heeft de kracht van 
gevaarlijke zuren maar is veiliger in gebruik.
EFF-ERAYZA is 65% geconcentreerd.

 

Verbruik

Meng de aanbevolen hoeveelheid EFF-
ERAYZATM in een emmer van 10 liter, 
gevuld met proper water voor 3/4. Voeg 
meer EFF-ERAYZATM toe indien nodig.
Specifieke verwerking:
Efflorescentie, roest en roet: 1/2 fles in 10 
liter water.  
Cementwaas, zeepresten en kalkaanslag : 
1/4 fles in 10 liter water. 
Cement uitlogingen : 1 fles in 10 liter water.
Naargelang de specifieke vlek en 
zuurgevoeligheid van de steen, zal een 
andere specifieke verhouding nodig zijn. 
Vraag informatie aan uw applicator en test 
steeds op een kleine, niet zichtbare plaats.

Benodigdheden

• Emmer, lagedruksproeier, gieter of borstel
• Waterslang
• Beschermende kledij, handschoenen en  
  veiligheidsbril
• Nylon schuurborstel/pad

Bewaren

Bewaar de verpakking goed gesloten op
een koele, goed verluchte plaats.
Bescherm tegen vrieskou.

EFF-ERAYZATM

Verbruik

Plastic flacon van 946 ml.



EFF-ERAYZATM

Gebruiksaanwijzing

1.  TEST HET PRODUCT ALTIJD EERST OP EEN KLEINE OPPERVLAKTE voordat u
 de hele oppervlakte behandelt, zeker om te controleren of het oppervlak zuurgevoelig  
 is of niet.
2.  Indien u tevreden bent van het resultaat, borstel of stofzuig de oppervlakken om al  
 het losliggende stof en vuil te verwijderen.
3.  Het product is enkel toepasbaar indien de oppervlaktetemperatuur tussen 5 en 35°C  
 is. Maak vooraf het oppervlak volledig nat.
4.  Meng de gewenste hoeveelheid EFF-ERAYZATM in een emmer met 10 liter schoon,  
 warm water. Dit is voldoende om 15 m2 schoon te maken, afhankelijk van de 
 vervuiling van het oppervlak. 
 Op hardnekkige vervuiling kan EFF-ERAYZATM ook onverdund aangebracht worden.
5.  De oppervlakte die behandeld moet worden goed verzadigen met water.  
 Verzadig de reeds goed bevochtigde oppervlakken met de oplossing van  
 EFF-ERAYZA™ in water, door middel van een lagedruksproeier, een gieter, een  
 schone borstel of iets gelijkaardigs.
 Vermijd contact met omliggende oppervlakken. Laat gedurende 3 minuten inwerken.
6.  Laat het product niet drogen op de oppervlakte. Reinig grote oppervlakten in  
 verschillende delen.
7. Maak het oppervlak schoon met behulp van een witte nylon schrobborstel
8. Spoel de oppervlakte eerst met een oplossing van OXY-KLENZATM (1 kopje in een  
 emmer warm water) om de gevormde  
 zouten te neutraliseren, laat gedurende 3 minuten inwerken. Nadien overvloedig en  
 meermaals spoelen met schoon water 

Nota : 

EFF-ERAYZATM zal etsen veroorzaken op zuur-gevoelige oppervlakten zoals marmer, 
travertijn, kalksteen en onyx.

EFF-ERAYZATM kan bij sommige gekleurde gevelstenen reageren met de gebruikte klei en 
hierdoor een kleurverschil veroorzaken. Dit gebeurt ook soms wanneer men niet voldoende 
naspoelt en de zouten in de gevelstenen blijven zitten. Hiervoor past u de volgende techniek 
toe om nogmaals grondig na te spoelen : met een hogedrukspuit met een capaciteit van 
70 tot 80 bar, met een vlakke opengaande V-straal, spuitmond onder een hoek van 45° ten 
opzichte van het gevelvlak en een watertemperatuur van 90°C of meer.

Extra indien EFF-ERAYZATM werd toegepast op betonnen vloeren die 
nadien nog een coating krijgen.

Indien u EFF-ERAYZA™ gebruikte om een betonnen vloer te behandelen, dat is het een 
goed idee om alle resterende zuren te neutraliseren voordat er een coating aangebracht 
wordt. Dit zal ervoor zorgen dat alles stabiel is zodat de coating goed zal hechten. 
Los daarom een kopje Oxy-Klenza™ (pH neutraal) in een emmer van warm water en giet 
het over de betonnen vloer, laat minimum 3 minuten inwerken. Nadien verschillende malen 
spoelen met water om alle zouten die zich kunnen hebben gevormd, weg te spoelen. 



Veiligheidsvoorschriften

1.  Bewaar buiten het bereik van kinderen.
2.  Brandbaar.
3.  Niet inslikken. Niet roken tijdens gebruik.
4.  Vermijd blootstelling aan het product.
5.  Vermijd contact met ogen en huid.
6.  Dampen zijn schadelijk voor de gezondheid bij lange blootstelling. Adem geen
 gas, dampen of nevel in tijdens het gebruik. Dampen kunnen slaperigheid en
 duizeligheid veroorzaken.
7.  Kan longbeschadiging veroorzaken indien ingeslikt.
8.  Vermijd contact met ontstekingsbronnen.
9.  Vermijd contact met afvoerkanalen, planten, water en grond.
10.  Niet in afvoerkanalen gieten.
11.  Gebruik in goed geventileerde ruimtes. Vermijd het gebruik bij felle wind.
12.  Draag handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril en indien nodig
 een masker tijdens het aanbrengen.
13.  Handen grondig wassen na gebruik.
14. Vermijd langdurig contact met de huid, dit kan overgevoeligheid, irritatie en  
 brandwonden of andere letsels veroorzaken. Vermijd het contact van vervuilde  
 kleding met de huid (knieën, handen enz....)

Eerste hulp

• Indien ingeslikt, neem contact op met een arts. Niet braken.
• Verwijder bij contact met de huid de vervuilde kleding en was de huid grondig.
• Indien het product in contact komt met de ogen, houd de ogen open, spoel grondig met
  water gedurende ten minste 15 minuten en neem contact op met een arts (oogarts).
• Als irritatie optreedt en blijft duren, neem contact op met een arts.
• Indien u dampen of nevel ingeademd heeft, begeef u in de frisse lucht.
• Indien de symptomen aanhouden, neem contact op met een arts.

Ongelukken

• Brand : blus met schuim-waternevel, CO² of droogpoeder.
• Verwijder mechanisch of met absorberend materiaal zoals zand of zaagsel.

Voorzichtig !
Vermijd langdurig contact met de huid, dit kan overgevoeligheid, irritatie en brandwonden of 
andere letsels veroorzaken. 
Vermijd het contact van vervuilde kleding met de huid (knieën, handen enz....)

EFF-ERAYZATM


