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Varistone Tegel en Steenreiniger
Uiterst werkzaam, zoutzuurvrije reinigingsconcentraat voor 
natuursteen en betonoppervlakken. 

Technische productinformatie: 
VARISTONE Tegel- en steenreiniger werkt op basis 
van wasactieve substanties welke het vuil omsluiten 
en door oppervlaktespanning de vervuiling 
wegneemt. Heeft een zeer goede dieptewerking. 
Beton kan minimaal worden aangetast. 
 
Toepassing: 
VARISTONE Tegel- en steenreiniger wordt 
toegepast op natuursteen, gebakken straatsteen, 
betonstraatstenen, betonplaten, palissaden en 
betonelementen. In het bijzonder toe te passen op 
roestgevoelige granietsoorten en kwartsieten. 
Uiterst werkzaam bij vlekken veroorzaakt door 
uitbloei van vers gezaagd hout. 
 
Verbruik: 
Afhankelijk van de aard van de vervuiling en 
ondergrond: 40 - 60 g/m2.  
Mengverhouding met water: 1:3 tot 1:5. 
 
Verwerking: 
VARISTONE Tegel- en steenreiniger op een vooraf 
goed natgemaakt oppervlakte in de verhouding 1:3 
tot 1:5 met water verdund aanbrengen. Na een 
korte inwerktijd (ca. 15 min) met een schrobber, 
harde borstel of reinigingsmachine het oppervlak 
behandelen en meerdere malen met veel water 
afspoelen. Wij adviseren om vooraf een proefvlak 
op te zetten. 
 
Let op ! 
Niet op zuurgevoelige tegels, gepolijst marmer en 
kalksteen gebruiken. Bescherm staal, metaal, 
chroom en eloxal voordat u het product toepast. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Opslag: 
VARISTONE Tegel- en steenreiniger is in gesloten 
verpakking minstens 12 maanden houdbaar, mits 
opgeslagen boven +5 ˚C. Bescherm de verpakking 
tegen direct zonlicht en vorst. Het gebruikte 
gereedschap kan met water gereinigd worden. 
 
Milieu: 
VARISTONE Tegel- en steenreiniger bevat zouten 
en tensides. Deze zijn biologisch afbreekbaar en 
mogen uitsluitend in geneutraliseerde toestand via 
het riool of oppervlaktewater worden afgevoerd. 
Geconcentreerde vloeistofresten niet in het riool, 
de grond of in het oppervlaktewater laten 
wegstromen. Lever restafval in als klein chemisch 
afval. 
 
Veiligheid: 
Bewaar Tegel- en steenreiniger op een veilige 
plaats. Buiten bereik van kinderen houden! Direct 
contact met de huid en ogen vermijden. Indien de 
vloeistof in de ogen komt, onmiddellijk met water 
spoelen en uw arts raadplegen. Indien de vloeistof 
in contact komt met de huid, deze met water 
afspoelen. Bij inname direct een arts raadplegen. 
Indien Tegel- en steenreiniger versproeid wordt, 
adviseren wij u een mondmasker en veiligheidsbril 
te dragen. Zorg bij de verwerking voor voldoende 
ventilatie. 
 
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. 
 
 
 


