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OMSCHRIJVING 

  
Cementex is een sterk zure reiniger op basis van anorganische 
zuren, oppervlakte-actieve stoffen en inhibitors.  

KENMERKEN 
 

 - Krachtige werking 
- Niet geschikt voor zuurgevoelige ondergronden 
- Verwijdert verkleuringen door ijzerroest 
- Goed met water afspoelbaar 
- Bevat geen schuurmiddelen 
- Tast glas niet aan 
 

TOEPASSING 
 
 

 Cementex is geschikt om kalk- en cementresten te verwijderen van 
diverse ondergronden. Eveneens toepasbaar als “etsmiddel” voor 
gladde cementgebonden vloeren e.d. en als ontkalker van leidingen, 
ketels, e.d. 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

 - Verdun Cementex tot maximaal 1:10 met water. 
- Werk bij verticale vlakken van onder naar boven om lopers en 

strepen te voorkomen. 
- Breng het product aan met behulp van een spons of 

handhogedrukspuit en laat het maximaal 5 minuten inwerken. 
- Gebruik eventueel een autoborstel of witte pad ter 

ondersteuning. 
- Wanneer de rode kleur verandert in een geelwitte kleur alvorens 

het gewenste eindresultaat is bereikt, moet Cementex opnieuw 
worden aangebracht. 

- Spoel alles zeer goed af met water tot een neutrale ondergrond 
is bereikt. 

Maak eerst een proefvlak 

THEORETISCH RENDEMENT 
 

 5 – 10 m²/l onverdund product 
Maximale verdunning 1 op 10, verbruik is sterk afhankelijk van mate 
van vervuiling en het gewenste resultaat. 
 

APPLICATIE CONDITIES) 
 

 Minimale omgevingstemperatuur :     5°C 
Maximale relatieve vochtigheid              :  100% 
Minimale ondergrond temperatuur :     5ºC 
Maximale ondergrond temperatuur :   35ºC 

REINIGING APPARATUUR 
 

 Direct na gebruik met schoon water 

DICHTHEID (SG) 
 

 Onverdund product ca. 1,10  kg / liter 

PH WAARDE  Onverdund product < 1 

VERPAKKING  10 liter can HDPE 
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HOUDBAARHEID 

 

  
Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije  
ruimte in onaangebroken, originele verpakking. 

RESTANTEN  Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, 
in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften. 

ETIKETTERING 
 

 Gevarensymbool: C corrosief 
Bevat:      Zoutzuur (<30%) 
 

R 34 Veroorzaakt brandwonden. 
R 37 Irriterend voor de ademhalingswegen. 
S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen 

en deskundig medisch advies inwinnen. 
S 45     In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk  
                  een arts 
                   raadplegen (indien mogelijk hem/haar dit etiket tonen). 
 

Zie voor verdere informatie het Veiligheidsinformatieblad op www.chemtec .nl  

TRANSPORT GEGEVENS 
 

 Vervoer over land ARD/RID  
ADR/GGVS/E-klasse : 8  
Verpakkingsgroep : III 
Kemler-getal              : 66 c  
Etiket                           : 8 
UN-nummer              : 1789  
Omschrijving                  : Bijtende vloeistof n.e.g. 
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Vervangt alle voorgaande documentatiebladen 
 

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. 
Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen 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. 

 


