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WallClean Xtreme Renovator 
 

 

 
Toepassingsmogelijkheden: 

Wallclean Xtreme Renovator is een krachtig zuur 

reinigingsproduct, speciaal ontwikkeld voor het 

verwijderen van hardnekkige anorganische, 

atmosferische en minerale verontreinigingen. 

Praktijkervaringen hebben aangetoond dat 

WallClean Xtreme Renovator zeer doeltreffend en 

vooral veilig atmosferische vervuiling , ijzerfosfaat 

en andere vervuiling op ramen, gevelsteen, beton, 

damwandpanelen, trespa, kunststofkozijnen en 

deuren etc. verwijdert. WallClean Xtreme 

Renovator is uitermate geschikt om atmosferische 

aanslag opgebouwd in vele jaren te verwijderen 

van minerale ondergronden. 

Gebruiksaanwijzing: 

1. Breng met kwast, spons of pad WallClean 

Xtreme Renovator aan in de verhouding 

1:1 tot 1:100 afhankelijk van de mate van 

vervuiling (vermengd met lauw water). 

2. Spoel na enkele minuten inwerktijd het 

oppervlak eerst goed na onder lage druk 

water.  

3. Niet vernevelen, product is corrosief en 

giftig. 

Aandachtspunten voor applicatie: 

• Plaats altijd een referentieproef op de 

te behandelende ondergronden. 

• Pas op met glas, tast glas aan mits niet 

gebruikt en verdund volgens 

voorschrift. 

• Niet toepassen op geglazuurde tegels, 

marmer, travertin of natuursteen. 

• Draag beschermende kleding, 

geschikte handschoenen en 

gelaatsbescherming. 

• Vorstvrij bewaren. 

• Na gebruik verpakking goed afsluiten. 

Materiaalverbruik: 

IJzerchloride    1:5 

IJzer fosfaat    1:5 

Atmosferische verontreiniging  1:5 

Calciumcarbonaat   1:5 

Vloerenrenovatie   1:5 

Kunststof    1:10 

Damwandprofiel   1:10 

 

De bovengenoemde verdunningen zijn indicatief en 

dienen proefondervindelijk vastgesteld te worden. 

Bijzondere voordelen: 

Verwijdert zonder problemen hardnekkige en 

anorganische, atmosferische en minerale 

verontreinigingen van steensoorten, beton, 

trespa, damwandprofielen, waarbij zowel kleur 

als ook de ondergrond niet wordt aangetast.  

WallClean Xtreme Renovator heeft mits 

gebruikt en verdund volgens voorschrift geen 

etsende werking. Het product is volledig 

oplosbaar in water. 

Eigenschappen: 

Kleur:   Troebel 

Reuk:   Zuur 

Type:   Een combinatie van 

anorganische zuren en 

biologische 

afbreekbare 

oppervlakte actieve 

stoffen. 

Afbreekbaarheid: Biologisch 100% 

Brandbaar:  Onbrandbaar 

pH:   <1 
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