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                                    PCT Wallclean Xtreme HF 

 
 
EIGENSCHAPPEN:  

PCT Wallclean Xtreme HF is een zeer sterk zuur product, dat o.a. Fluorwaterstofzuur bevat. Daarnaast bevat het een aantal 

zuren en wasactieve bestanddelen, die een uitstekend reinigend effect hebben op alle zuurbestendige stenen. Het product is 

geschikt voor klinkers, beton, baksteen, graniet en andere zuurbestendige materialen. PCT Wallclean Xtreme HF is ongeschikt 

voor kalkrijke zand, steen, mangaansteen, marmer, gepolijste natuursteen, geglazuurde steen en pleisterwerk. PCT Wallclean 

Xtreme HF is slecht biologisch afbreekbaar. Tevens moet contact worden vermeden met  glas, emaile, aluminium en geverfde 

oppervlakten. Om veiligheidsredenen is PCT Wallclean Xtreme HF uitsluitend door professionele verwerkers te verwerken. 

PCT Wallclean Xtreme HF is een milieu belastend product, waardoor het spoelwater volgens wettelijk voorschrift opgevangen 

en verwerkt dient te worden. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING:  

 
De gevel dient vooraf goed natgemaakt te worden. Afhankelijk van de vervuiling dient PCT Wallclean Xtreme HF in 

geconcentreerde vorm of tot 1:4 met water verdund te worden. Middels blokkwast of rollen wordt PCT Wallclean Xtreme HF 

opgebracht. Na een inwerktijd van ca. 10 min. wordt het onder hogedruk afgespoten. Het is ten alle tijden aan te bevelen voor de 

behandeling van de gevel een proefstuk op te zetten. Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op 

aanvraag verkrijgbaar. 

 

VEILIGHEIDSINFORMATIE: 

 

 UN 2922 

 Gevaar 

 

 
Dodelijk bij inslikken. Dodelijk bij contact met de huid. Dodelijk bij inademing. Veroorzaakt ernstige brandwonden en 

oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Na het werken 

met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming / 

gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. NA INSLIKKEN: 

onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : 

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen. NA INADEMING: de persoon in de frisse 

lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen 

met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een 

ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking 

bewaren. 

 

 

 
De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op laboratoriumproeven en is uitsluitend bedoeld als richtlijn. Protection & Cleaning Technics kan geen verantwoording 

aanvaarden voor een goede werking bij speciale toepassingen. Gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze brochure genoemde producten zijn geen 

verantwoordelijkheid van Protection & Cleaning Technics. Het verdiend aanbeveling bovengenoemde producten eerst te testen voor gebruik in productie. 
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