
*  Voor het verwijderen van kalk- en cementresten van kalkarme zand-, natuur-, lei- en baksteen, klinkers, 
graniet en alle andere zuurbestendige steensoorten. 
*  Voor het verwijderen van kalk- en cementresten uit betonmolens, cementvormen, -kuipen, -weegschalen, 
-transportbuizen, steigerbuizen, metalen- en houten bekistingen. 
*  CEMENTAL is zelfwerkend en reinigt zeer snel. 
*  Glas wordt niet aangetast! 

TECHNISCHE FICHE

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het 
naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

CEMENTAL
KALK- EN CEMENTVERWIJDERAAR

EIGENSCHAPPEN
Voorzien van een rode indicator- vloeistof; loopt tijdens de behandeling de zuurtegraad terug, dan verliest CEMENTAL zijn rode kleur en 
wordt geelwit. Dit is het sein dat de zuurtegraad verbeterd moet worden om weer werkzaam te zijn en dit bereikt men door CEMENTAL bij 
te voegen. Wanneer bij het naspoelen de kleur nog enigszins rood blijft, is de werking nog zuur en is de afspoeling onvoldoende geweest.

GEBRUIK
GEVELREINIGING: vooraleer de reiniging aan te vatten, eerst een proef nemen op een weinig in ‘t oog springende plaats. Hout en aluminium 
vooraf afdekken (beschermen). Het te reinigen oppervlak vooraf overvloedig met water bevochtigen om te diepe indringing van CEMENTAL 
te voorkomen. Sterk zuigende gedeelten daarom langdurig met water nat maken. Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en van de 
absorptiegraad van de ondergrond,  tot maximaal 1 op 6 delen verlengd met water aanbrengen door middel van een borstel of drukspuit. 
Na een inwerktijd van 5 tot 10 min. overvloedig met water, bij voorkeur met een hogedrukreiniger, afspoelen. Om indroging van het product 
te voorkomen, de aangegeven inwerktijd nauwgelet in acht nemen.
TEGELLIJM: CEMENTAL tot maximaal 1 op 3 delen verlengd met water aanbrengen.
BOUWMATERIAAL: CEMENTAL oplossen in een concentratie van 10 à 20 % vermengd met water. De vloeistof kan dan op of in het te be-
handelen voorwerp gegoten worden of men gebruikt een dompelbad, waarin de onderdelen gelegd worden. Voor het vermijden van een 
schadelijke in- of nawerking van CEMENTAL adviseren wij naderhand, de behandelde oppervlakken te neutraliseren met een 1 % sodaoplos-
sing. Daarna goed afspoelen met proper water.

TECHNISCHE GEGEVENS 
Uitzicht Heldere vloeistof

Kleur Oranje roodachtig

Geur Stekend

Houdbaarheid Vorstvrij bewaren

Stabiliteit Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking

Bewaar het product in originele gesloten verpakking en be-
scherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.

Verpakking 10L, 20L 

ECOLOGISCHE INFORMATIE
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in 
Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN 
Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Biologisch 

afbreekbaar
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*  CEMENTAL est utilisé pour l’élimination de restes de chaux et de ciment sur du grès pauvre en calcaire, 
de la pierre de taille, de l’ardoise et de la brique, de la brique cuite, du granit et toutes les autres pierres 
résistant à l’acide.  
*  Est également appliqué pour l’élimination de restes de chaux et de ciment sur des bétonnières, des mou-
les à ciment, des cuves à ciment, des balances à ciment, des conduites pour le transport du ciment, des 
conduites d’échafaudage, des coffrages en métal et en bois.
*  CEMENTAL a un effet automatique et nettoie très rapidement.  
*  Le verre ne se trouve pas attaqué! 

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L’utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en 
matière de sécurité. Tout dommage découlant d’une mauvaise utilisation est à charge de l’utilisateur.

CEMENTAL
NETTOYANT POUR CARRELAGE AVEC ACTION DETARTRANTE

CARACTERISTIQUES 
Pourvu d’un liquide indicateur rouge: si durant le traitement le degré d’acidité diminue, CEMENTAL perd alors sa couleur rouge et devient 
blanc jaune.  C’est le signal que le degré d’acidité doit être rectifié pour que le produit soit à nouveau efficace, et l’on y parvient en ajou-
tant du CEMENTAL. Quand, lors du rinçage, la couleur demeure encore un peu rouge, c’est que l’effet est encore acide et que le rinçage 
a été insuffisant. 

MODE D’EMPLOI 
GEVELREINIGING: vooraleer de reiniging aan te vatten, eerst een proef nemen op een weinig in ‘t oog springende plaats. Hout en aluminium 
vooraf afdekken (beschermen). Het te reinigen oppervlak vooraf overvloedig met water bevochtigen om te diepe indringing van CEMENTAL 
te voorkomen. Sterk zuigende gedeelten daarom langdurig met water natmaken. Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en van de 
absorptiegraad van de ondergrond, CEMENTAL tot maximaal 1 op 6 delen verlengd met water aanbrengen door middel van een borstel of 
drukspuit. Na een inwerktijd van 5 tot 10 min. overvloedig met water, bij voorkeur met een hogedrukreiniger afspoelen. Om indroging van het 
product te voorkomen, de aangegeven inwerktijd nauwgelet in acht nemen.
TEGELLIJM: CEMENTAL tot maximaal 1 op 3 delen verlengd met water aanbrengen.
BOUWMATERIAAL: CEMENTAL oplossen in een concentratie van 10 à 20% vermengd met water. De vloeistof kan dan op of in het te behan-
delen voorwerp gegoten worden of men gebruikt een dompelbad, waarin de onderdelen gelegd worden. Voor het vermijden van een scha-
delijke in- of nawerking van CEMENTAL adviseren wij naderhand de behandelde oppervlakken te neutraliseren met een 1% soda-oplossing. 
Daarna goed afspoelen met proper water.

DONNEES TECHNIQUES 
Apparence Fluide transparent

Couleur Orange - rougeâtre 

Odeur Piquant

Conservation Conserver à l’abri du gel

Stabilité Illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé

Conservez le produit dans son emballage d’origine fermé et 
protégez-le du soleil et des températures extrêmes.

Conditionnement 10L, 20L 

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Les tensioactifs contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) N° 
648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes 
des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE 
Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

Bi

odégradables
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