
X-DUTY CLEANERTM

X-DUTY CLEANERTM is een veelzijdige niet-zure 
reiniger, niet op waterbasis voor het verwijderen 
van diep ingedrongen vlekken en graffiti.

Toepassingen

X-DUTY CLEANERTM verwijdert :
- graffiti
- fabriekswax van porseleinen tegels en 
  andere oppervlakken
- epoxy op tegels (door invoegen met  
  epoxyvoegsel)
- rubber (zwarte vegen van werkschoenen)
- resten van oranje kleefband (vaak gebruikt  
  in de bouw)
- wasresten
- verf op solventbasis
- PU mortel

Voordelen

X-DUTY CLEANERTM is een niet-zure
reiniger voor beton, terracotta tegels,
polybeton, klinkers, kalkstenen, baksteen,
marmer, graniet, terrazzo en voegen.
Verwijdert diep ingedrongen vlekken, graffiti
en fabriekswax op porseleinen tegels.

Kan ook gebruikt worden om de meeste
acrylgebaseerde coatings te verwijderen.

X-DUTY CLEANERTM is geschikt voor
gebruik binnen en buiten en veroorzaakt
weinig geurhinder.

Bevat 50% actief bestanddeel in een
2-pyrrolidonemengsel.

Verbruik

20 ml per m² afhankelijk van de absorptie
van het oppervlak.

Benodigdheden

• Schone witte doek
• Een natuurlijk harige borstel

Bewaren

Gebruik het product binnen de 12 maanden
na aankoop. Bewaar de verpakking goed
gesloten op een koele, goed verluchte
plaats. Het product is vorstbestendig.
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Verpakking

Flacon van 946 ml.



Gebruiksaanwijzing

1.  TEST HET PRODUCT ALTIJD EERST OP EEN KLEINE OPPERVLAKTE. Laat 24
 uur inwerken en kijk of het product geen kleurverandering teweegbracht.
2.  Verwijder alle stof en vuil van het oppervlak.
3.  Gebruik het product onverdund.
4.  Breng het product aan met een schone, witte doek en laat 60 seconden inwerken.
 Schrob lichtjes met een natuurlijk harige borstel.
5.  Veeg alle overtollige product af met een droge schone doek.
6.  Voor hardnekkige diep ingedrongen vlekken, bevochtig het oppervlak met X-DUTY
 CLEANERTM gedurende 2 minuten en herhaal stappen 3 tot 5.
7. Soms is het nodig om de X-DUTY CLEANERTM in combinatie met de OXY-KLENZATM  
 te gebruiken om het gewenste resultaat te bereiken. Dit is omwille van het feit dat het  
 ene product de vervuiling week maak en het andere product de vervuiling losmaakt.  
 Dit is vooral zo met PU mortel, rubber en soms de epoxy. 
8.  Reinig het materiaal met spiritus.
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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.

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.
• Brandbare vloeistof bevat alcohol, alkyl silane, ethanol.
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