RC OS 2
REINIGINGSPRODUCT VOOR BOUWMATERIALEN MET ZELFREINIGENDE
EIGENSCHAPPEN
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Uw partner in
restauratie en
renovatie

Beschrijving
RC OS2 is een universeel reinigingsproduct voor het intensief reinigen van alle soorten buitenoppervlakken. Het
verwijdert alle vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong. Na het aanbrengen doet het product zijn werk.
Zonder te schrobben of gebruik te maken van een hogedrukreiniger zie je na enkele dagen reeds resultaat. RC OS2
is ook het ideale product om elke ondergrond voor te bereiden op een verdere behandeling zoals schilderen of te
beschermen met een hydrofobering.

Eigenschappen
De RC OS2 is klaar voor gebruik. Door zijn specifieke reinigende eigenschappen dringt het product diep in de
ondergrond en bevordert de onthechting van materiaalvreemde stoffen, zodat de reiniging moeiteloos kan gebeuren.
Het product fixeert zich eveneens zodanig in de capillairen van bouwmaterialen zodat deze als het ware een
zelfreinigende werking krijgen en bij elke regenbui schoongespoeld worden.

Ondergrond
Te gebruiken op alle buitenoppervlakken zoals
•
Platte en hellende daken: leien, pannen, golfplaten
•
Gevels: baksteen, beton, bepleistering, crepi, hout
•
Terrassen en opritten: klinkers, plavuizen, tegels, tropisch hardhout, ...
•
Ornamenten en tuinbeelden: terracotta, beton, kunststof, natuursteen, arduin, ...
•
Blauwe hardsteen (arduin): dorpels, grafzerken, deurlijsten ...
•
Tuinmeubels: teak, kunststof, metaal, hout, ...

Gebruiksaanwijzing
RC OS2 kan aangebracht worden op droge of lichtvochtige ondergronden met behulp van een lage druk pomp of
borstel. RC OS2 minstens 24 uur laten inwerken. Na 24 uur krijgt het behandelde oppervlak een zelfreinigende
werking en wordt bij elke regenbui schoongespoeld, of deze kan gereinigd worden onder hoge druk.

Verbruik
Is sterk afhankelijk van de porositeit en vervuiling van de ondergrond: Van 0.25 tot 0.5 ltr/m².

Technische informatie
Aspect:
PH:
Oplosmiddel:
Geur:

1,005 ± 0,005
7,5
Water
Reukloos

Veiligheid
Raadpleeg voor meer informatie de recentste veiligheidsfiche.

Opmerking
Tast geen glas aan en maakt geen vlekken op blauwsteen. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen. Niet
aanbrengen bij regen, dreigende regen, bij vorst of dreigende nachtvorst. Om het product optimaal te laten inwerken
eveneens niet rechtstreeks in volle zon verwerken. Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur <
5°C.

Reiniging gereedschap
Met water direct na gebruik.
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Opslag / Houdbaarheid
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Geopende
verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen. 1 jaar na
productie in de originele gesloten verpakking.

Verpakking
10 liter of 25 liter.
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Wettelijke informatie
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en
ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In
de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid
voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven.
De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze
verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden
dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische
informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.
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