
 Technische Fiche van: 
P803 

 

Datum herziening: woensdag 8 juli 2015 

Beschrijving: 
 

Eigenschappen: 
P803 wordt aanbevolen voor het oplossen en verwijderen van cementsluier, mortelresten, 

uitslag, kalkaanslag, vuil en roest, roestverkleuringen,… op alle zuurbestendige oppervlakken 

zoals keramiek 

Werking: 
Verwijdert cementsluier, mortelresten, uitslag, kalkaanslag, vuil en roest, roestverkleuringen 

uit zuurbestendige oppervlakken. 

Technische data: 
Specifieke dichtheid bij 20°C (Kg/L):1,1 

pH-waarde: 0,1  

Uitzicht: Transparante vloeistof 

Reuk: licht ruikende, storende en prikkelende geur 

Vlampunt: niet van toepassing 

Toepassing: 

Voor het gebruik: 
Het product is een transparante vloeistof die in normale toestand doorzichtig van 

uiterlijk is. De reuk is prikkelend en kan irriterend werken.  

 

Methodes van toepassen: 
Bij vervuiling: 1 L op 10 L lauw water 

Maak het oppervlak nat. Schuur met deze oplossing de te behandelen oppervlakte en laat 5 

minuten inwerken. Spoel grondig na en dweil uw keramische tegel droog, zodat losgemaakte 

aanslag goed verwijderd wordt. Spoel na met IntensClean om je vloer grondig te reinigen 

Test het product altijd eerst op een onopvallende tegel. 

Zeker niet in contact laten komen met Inox. 

Opbrengst: 
Per fles van 1 liter die wordt opgelost in 10 liter water kan ongeveer een 20m² worden 

behandeld. 



Verdere gegevens: 
De gebruikte apparatuur dient na het gebruik onmiddellijk en uitsluitend met water 

gereinigd te worden, geen solventen gebruiken. 

Verpakking en opslag: 

Verpakking: 
1 liter, 5 liter  

Opslag: 
Bij gesloten verpakking is P803 5 jaar houdbaar. De verpakking moet tegen volle zon 

beschermd worden. De verpakking boven het vriespunt stockeren. De verpakking gesloten 

stockeren. 

Bij langere stockeertijden kan een lichte ontmenging optreden.  

Veiligheid: 

Etikettering overeenkomstig de EG-Richtlijnen, 1999/45/EG 

Symbolen: Xi: irriterend 

C: Corrosief 

Voor het gebruik de veiligheidsinformatie fiche raadplegen die op eenvoudige 

vraag kan bekomen worden. 

Formulering: 
Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen 
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