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Kiwitz RNG 510
Epoxysluierverwijderaar

Producteigenschappen

•	 Geschikt voor binnen- en buitentoepassing.
•	 Sterk reinigend vermogen.

Toepassingen

Geschikt voor binnen- en buitentoepassing. Kiwitz RNG 510 is geschikt voor 
geglazuurde en ongeglazuurde tegels, porcelein-aardewerk, glasmozaïek, 
etc. Het verwijdert o.a. hardnekkige epoxyharsresten, polymeercoatings en 
waxlagen na de verwerking van allerlei soorten 2K voegmortels o.b.v. epoxy.

Technische gegevens

kleur gebroken wit tot geel

vorm vloeibaar preparaat

reuk karakteristiek

vlampunt (°C) 75 °C

dichtheid 0,980 kg/ltr

verwerkingstemp. minimaal +5 °C tot maximaal +35 °C

verpakking flacons 1 ltr (12 per doos)

Verwerkingsvoorschrift

Test voor het toepassen de oppervlakte op kleurechtheid. Kiwitz RNG 510 
moet onverdund, verzadigd worden opgebracht.
Na een inwerktijd van minimaal 60 minuten (tot maximaal 420 minuten) 
moet met geschikte pads (de meest ideale manier is met groene schuur-
sponsjes) de oppervlakte worden geschuurd/geschrobd en het daardoor 
ontstane vervuilde sop worden verwijderd. Bij extreme vervuiling is het 
zinvol om meerdere malen gedurende de inwerktijd door te schuren/
schrobben, zonder de vervuilde laag te verwijderen. De oppervlakte moet 
gedurende deze behandeling nat worden gehouden. Bij sterk optredende 
verschijnselen kan de inwerktijd met 8 uur worden verlengd. Eventueel moe-
ten deze handelingen vaker worden herhaald, om tot een goed resultaat te 
leiden. Aansluitend de vloer goed schrobben met warm water met daaraan 
toegevoegd een zuurvrij reinigingsmiddel (bijv. Kiwitz LS Ontvetter). Ten 
slotte met schoon water vaak en grondig naspoelen.

Let op !
Door de goede werking van dit product worden niet alle epoxyhars resten 
van het oppervlak verwijderd, maar ook de bovenste laag van de voegen 
kan schade ondervinden. Na dit reinigingsproces liggen de voegen in de 
meeste gevallen iets dieper. De voegen kunnen ook iets uitbleken. Dat is 
echter een normaal gevolg.

Aanvullende aanwijzingen:
Leg vóór gebruik altijd een proefvlak aan om de gewenste inwerktijd en het 
resultaat te bepalen. Bescherm aangrenzende objecten door middel van 

afdekken of afplakken.

Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op 
aanvraag verkrijgbaar, of te vinden op onze website www.kiwitz.nl.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, vorstvrije opslag in de originele, gesloten verpakking, mini-
maal 12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Veiligheidsinformatie:
•	 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
•	 Schadelijk bij inslikken.
•	 Buiten het bereik van kinderen houden.
•	 Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
•	 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
•	 na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
•	 geen braken opwekken.
•	 Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op 

aanvraag verkrijgbaar, of te vinden op onze website www.kiwitz.nl.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de vervuiling per behandeling. 1 ltr voor ca. 
10-15 m²

Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de 
gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en 
op de etiketten, dienen in acht te worden genomen.
Met dit merkblad komen alle vroegere technische gegevens te vervallen.
Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang 
betekenen, behouden wij ons voor.
Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in 
dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele 
octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de 
veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze pro-
ducten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

Verpakking Artikelnummer

1 ltr flacon ITEM.0002346
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