
  

 

VARISTONE BV - Postbus 120 - 7070 AC Ulft - www.varistone.nl 

 

Varistone Beton Krachtreiniger
Hoogwerkzaam reinigingsconcentraat. 
Speciaal voor sterk vervuilde betonoppervlakken. 

Technische productinformatie: 
VARISTONE Beton Krachtreiniger is een krachtig 
geconcentreerd reinigingsmiddel op basis van 
wasactieve bestanddelen speciaal voor betonnen 
oppervlakken. Werkt uiterst effectief en heeft een 
goede dieptewerking. 
 
Toepassing: 
VARISTONE Beton Krachtreiniger kan op alle 
soorten betonoppervlakken worden toegepast, 
ongeacht de structuur of kleur. Speciaal voor 
betonstraatsteen, betontegels en betonelementen. 
 
Verbruik: 
Afhankelijk van de aard van de vervuiling en 
ondergrond: geconcentreerd of tot maximaal 1:30 
verdund met water. 
 
Verwerking: 
Onverdund of tot maximaal 1:30 met water 
verdund op de vooraf met water natgemaakte 
ondergrond aanbrengen. Na een korte inwerktijd 
met een bezem, schrobber of reinigingsmachine 
schoonmaken. Na het schrobben met schoon water 
naspoelen. 
 
Let op ! 
Niet op marmer en kalksteen gebruiken. 
Voorkom contact met corrosiegevoelige 
materialen. 
 
Opslag: 
VARISTONE Beton Krachtreiniger is in gesloten 
verpakking minstens 12 maanden houdbaar mits 
opgeslagen boven de +5 ˚C. Bescherm de 
verpakking tegen direct zonlicht en vorst. 
Het gebruikte gereedschap kan na gebruik met 
water gereinigd worden. 
 
 
 

Milieu: 
VARISTONE Beton Krachtreiniger is conform de EG 
richtlijnen tot ca. 80% biologisch afbreekbaar en 
mag uitsluitend in geneutraliseerde toestand via 
het riool of oppervlaktewater worden afgevoerd. 
Geconcentreerde vloeistofresten niet in het riool, in 
de grond of in het oppervlaktewater laten 
wegstromen. Restafval inleveren als klein chemisch 
afval. 
 
Veiligheid: 
Bewaar VARISTONE Beton Krachtreiniger 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 Krachtreiniger versproeid 
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. 


