Vista Calcimex

Technisch Merkblad

Sterk zuur ontvettings- en reinigingsconcentraat.
Toepassing
• Voor het grondig reinigen van tegels en
geglazuurde tegels
• Verwijderen van kalk- en cementverontreinigingen
• Verwijderen van cementhuid
• Verwijderen van oxidatie-afzet op coatingsystemen
• Verwijderen van corrosie
• Reinigen en verwijderen van anorganische
vervuilingen

Na gebruik van Vista Calcimex dient het gehele
oppervlak geneutraliseerd te worden met Vista
Viamond 704, in een gelijke mengverhouding als de
Vista Calcimex aan te houden.

Eigenschappen
• Verwijdert anorganische vervuilingen zoals kalk
metaaloxides, roest etc.
• (Licht) etsende werking
• Verwijderd algen en mossen (ook de sporen)
• Verwijderd kalk- en zoutuitslag op nieuwe baksteen
gevels
• Kan perfect worden toegevoegd aan sproei- en
hogedrukreinigingsapparatuur

Applicatie
Schuurpad, luiwagen, borstel, schrobmachine,
eventueel met daarvoor geschikte spuit- en
sproeiapparatuur.

Product
Grondstofbasis:

fosforzuur

pH waarde concentraat: 1
Verpakking:

1 ltr, 5 ltr en 10 ltr

Dichtheid:

1,39 g/cm3

Opslag:

Koel, goed afgesloten,
vorstvrij en tegen zonlicht
beschermd

Verbruik (indicatie):

Ca. 25 m²/ltr gemengd
product

Gemiddelde verhouding: 1 ltr Vista Calcimex op 20 ltr
water
Lichte vervuiling:
1 ltr Vista Calcimex op 30 ltr
water
Zware vervuiling:
1 ltr Vista Calcimex op 10 ltr
water
(Licht) etsende werking: Puur
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Juiste mengverhouding afhankelijk van het type en
mate van de verontreiniging.
Het beste is dit proefondervindelijk vast te stellen.
Vista Calcimex maximaal 1:50 verdunnen met water.

Ondergrond
Het gehele oppervlak grondig reinigen met Vista
Calcimex. Dit d.m.v. schrobben/schuren. Heet water
verhoogt de reinigingskracht. Enige tijd in laten
werken (niet in laten drogen). Nog een keer licht
schrobben/
schuren.
Vervuilde sop verwijderen. Nareinigen met Vista
Viamond 704 (in een gelijke mengverhouding als de
gebruikte Vista Calcimex) en met overvloedig schoon
water naspoelen. Vervolgens goed laten drogen.
De reinigende en ontvettende werking wordt door
mechanische krachten verbeterd en versneld.
Voor een effectieve werking moet de Vista Calcimex
enige tijd inwerken, waarna de ondergrond met een
krachtige waterstraal (hogedruk) wordt afgespoten.
Als dat niet mogelijk is nog een keer schrobben en
naspoelen. Nareinigen met Vista Viamond 704 (in
een gelijke mengverhouding als de gebruikte Vista
Calcimex) en met overvloedig schoon water
naspoelen. Vervolgens goed laten drogen.
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Bijzondere aanwijzingen
Controleren van de reiniging is mogelijk door het
behandelde oppervlak met water te bevochtigen.
- of
vetrestanten aanwezig. In dit geval de reiniging
herhalen.
Het eindresultaat van een coatingsysteem is sterk
afhankelijk van de mate waarin de voorbehandeling
plaats vindt.
Extra aandacht is hier dus zeker op zijn plaats.
Siliconenbesmettingen nareinigen met een speciale
siliconenverwijderaar.
Glas, keramiek, gekleurd metaal, geanodiseerd
aluminium en andere zuur-gevoelige ondergronden
beschermen tegen spetters, daar er niet
verwijderbare vlekvorming kan ontstaan.
Spetters direct verwijderen met water.
Beschermende maatregelen
Zie veiligheidsblad.
Kentekenen
Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen
concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot
onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
6-9-2022.
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