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Varistone Beton Bleekreiniger 
Alkalisch, geconcentreerd reinigingsmiddel voor alle beton, 
natuursteen en minerale ondergronden buiten. 

Technische productinformatie: 
VARISTONE Beton Bleekreiniger is een 
geconcentreerd krachtig reinigingsmiddel voor het 
verwijderen van organische vervuilingen speciaal 
voor plaatselijke verontreinigingen (leem, turf, melk 
en andere organische achtergebleven 
verkleuringen, levensmiddelen) op minerale 
ondergronden, speciaal beton oppervlakken. 
 
Verwerking: 
VARISTONE Beton Bleekreiniger onverdund 
gelijkmatig aanbrengen. Behandelde oppervlakken 
minimaal 4 uur tegen regen beschermen. 
Inweektijd bij hardnekkige vervuilingen tot 
maximaal 12 uur. Lichte vervuilingen circa 30 
minuten. Tijdens het inweken met harde bezem of 
borstel goed schrobben daarna met veel water 
naspoelen. 
 
Verbruik: 
5 – 15 m2 per liter afhankelijk van de aard van de 
vervuiling en de zuiging van de ondergrond. 
Spatvlekken op hout, metaal, textiel en andere 
gevoelige oppervlakken kunnen witte vlekken 
veroorzaken. Direct met water afspoelen kan 
vlekvorming voorkomen. Het is aan te bevelen om 
van te voren gevoelige oppervlakken af te dekken 
met plastic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opslag: 
VARISTONE Beton Bleekreiniger is in gesloten 
verpakking minstens 12 maanden houdbaar mits 
vorstvrij opgeslagen en tegen direct zonlicht 
beschermd. 
 
Veiligheid: 
Bewaar VARISTONE Beton Bleekreiniger op een 
veilige plaats en houdt het buiten bereik van 
kinderen.  
Vermijd direct contact met de huid en ogen.  
Indien de vloeistof in de ogen komt, de ogen 
onmiddellijk met water spoelen en uw arts 
raadplegen.  
Indien de vloeistof in contact komt met de huid, de 
huid met water afspoelen.  
Bij inname direct een arts raadplegen.  
Indien VARISTONE Beton Bleekreiniger verwerkt 
wordt adviseren wij u een mondmasker en 
veiligheidsbril te dragen. 
Zorg bij de verwerking voor voldoende ventilatie. 
• R 43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
contact met de huid. 
• S 28 - Na aanraking met de huid onmiddellijk 
wassen met veel water. 
 
Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de 
instructies van deze productinformatie, noch uit 
een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de 
inhoud van het advies door ons nadrukkelijk 
schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van 
deze productinformatie verliezen alle vorige 
informatiebladen hun geldigheid. 


