
Toebehoren

ASP990
Coba ASP990 tegelreiniger is een fabrieksmatig
vervaardigd reinigingsmiddel

Producteigenschappen

Speciale productkenmerken
• Geconcentreerd
• Ontvetting bij tegel over tegel
• Effectieve cementsluierverwijdering

Toepassingsgebied

Coba  ASP990  tegelreiniger  is  geschikt  voor  het
reinigen  en  ontvetten  van  bestaand  tegelwerk,
voordat dit opnieuw betegeld gaat worden (tegel over
tegel). Coba ASP990 is door het mild-zure karakter
tevens geschikt voor het verwijderen van kalkaanslag
en  cementsluiers  op  keramisch  tegelwerk.  Het
gereinigde  tegelwerk  voor  het  opnieuw  betegelen
altijd  voorstrijken  met  Coba  DPM810
voorstrijkmiddel. Coba ASP990 is niet geschikt voor
het  gebruik  op  zuurgevoelige  ondergronden  zoals
natuursteen.

Verwerking

Ontvetten bestaand tegelwerk
Draag handschoenen en een veiligheidsbril. Voeg ca.
100 ml Coba ASP990 toe aan 5 liter leidingwater. Kort
roeren volstaat.  Breng het mengsel  met een spons
(wand)  of  dweil  (vloer)  aan  op  het  te  reinigen
oppervlak. Eventueel hardnekkige verontreinigingen
door  middel  van  borstelen  verwijderen.  De
opgebrachte  vloeistof  met  het  losgeweekte  vuil
zoveel  mogelijk  opnemen.  Indien  noodzakelijk
behandeling herhalen. Altijd naspoelen met schoon
water en aansluitend goed laten drogen.

Verwijdering cementsluiers
Vooraf altijd bepalen of de tegels met zure reinigers
behandeld kunnen worden. Draag handschoenen en
een veiligheidsbril.  Het te reinigen oppervlak vooraf
met schoon water benatten. De natte voegen worden
op  deze  wijze  beschermd  tegen  inwerking  van  de
reiniger. Afhankelijk van de mate van verontreiniging
Coba ASP990 verdunnen met leidingwater. Voor het
verwijderen van lichte cementsluiers een verdunning
van 100 ml Coba ASP990 op 2 liter water toepassen.
Voor sterke cementsluiers de tegelreiniger eventueel
onverdund toepassen. Bij het in contact komen van
Coba ASP990 met cementsluiers zal een bruiseffect
optreden.  Borstel  het  oppervlak  na  een  korte
wachttijd.  De  opgebrachte  vloeistof  met  het
losgeweekte  vuil  zoveel  mogelijk  opnemen.  Indien
noodzakelijk behandeling herhalen. Altijd naspoelen
met schoon water en aansluitend goed laten drogen.



Toebehoren ASP990

Verbruik
Het  verbruik  is  afhankelijk  van  de  toepassing.  Zie
gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op
voor  mens  en  milieu.  De  verpakking  helemaal
leegmaken,  productresten  laten  drogen  en/of
verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van  alle  Coba  producten  is  een
veiligheidsinformatieblad  beschikbaar.  Neem  deze
informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie
met  andere  middelen  gebruiken  tenzij  nadrukkelijk
vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

Overige informatie

De  informatie  berust  op  onze  huidige  kennis  en
ervaring en is van toepassing op het product zoals
door ons geleverd. Coba Afbouwproducten BV kan
echter geen garanties geven op de kwaliteit van de
uitvoering en/of  verwerking.  Dit  product  is  speciaal
bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze
leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden
van toepassing.

art. 10390 fles van 1 ltr
 288 st/pallet
 kleur kleurloos

art. 11110 can van 5 ltr
 60 st/pallet
 kleur kleurloos

Houdbaarheid: minimaal 1 jaar in originele, ongeopende
verpakking.

Vorstvrij opslaan en transporteren.

Aangebroken verpakkingen onmiddelijk na gebruik goed
afsluiten.


