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Epex Clean 

reinigingsmiddel

               

 

 

Producttoepassing: 
EPEX Clean is geschikt voor binnen- en 

buitentoepassing. EPEX Clean is geschikt voor 

geglazuurde en ongeglazuurde tegels, porcelein-

aardewerk, glasmozaïek etc.  

Verwijdert o.a. hardnekkige epoxyharsresten, 

polymeercoatings en waxlagen na de verwerking 

van allerlei soorten 2K voegmortels o.b.v. epoxy. 

 

Technische productinformatie: 
Test voor het toepassen de oppervlakte op 

kleurechtheid. EPEX Clean moet onverdund, 

verzadigd worden opgebracht.  

Na een inwerktijd van minimaal 60 minuten  

(tot maximaal 420 minuten) moet met geschikte 

pads (de meest ideale manier is met groene 

schuursponsjes) de oppervlakte worden 

geschuurd/geschrobd en het daardoor ontstane 

vervuilde sop worden verwijderd. 

Bij extreme vervuiling is het zinvol om meerdere 

malen gedurende de inwerktijd door te 

schuren/schrobben, zonder de vervuilde laag te 

verwijderen.  

De oppervlakte moet gedurende deze behandeling 

nat worden gehouden. Bij sterk optredende 

verschijnselen kan de inwerktijd met 8 uur worden 

verlengd. Eventueel moeten deze handelingen 

vaker worden herhaald, om tot een goed resultaat 

te leiden.  

Aansluitend de vloer goed schrobben met een 

emmer warm water met daaraan toegevoegd een 

zuurvrij reinigingsmiddel (bijv. Varistone Bio 

Krachtreiniger in de verhouding 1 : 5) en met 

schoon water vaak en grondig naspoelen. 

 

 

 

 

 

 

Let op ! 
Door de goede werking van dit product worden 

niet alle epoxyhars resten van het oppervlak 

verwijderd, maar ook de bovenste laag van de 

voegen kan schade ondervinden. 

Na dit reinigingsproces liggen de voegen in de 

meeste gevallen iets dieper. De voegen kunnen ook 

iets uitbleken. Dat is echter een normale en 

principe-gerelateerd effect. 

 

Aanvullende aanwijzingen: 

Leg vóór gebruik altijd een proefvlak aan om de 

gewenste inwerktijd en resultaat te bepalen.  

Bescherm aangrenzende objecten door middel van 

afdekken of afplakken. 

 

Benodigde hoeveelheid: 
Afhankelijk van de vervuiling per behandeling  

1 ltr voor ca. 10-15 m². 

 

Materiaaleigenschappen: 
Kleur: Kleurloos 

Vorm: Vloeibaar 

Reuk: Karakteristiek 

Bestanddelen: 5% niet-ionogene 

oppervlakte-actieve 

stoffen, oplosmiddelen, 

geur- en hulpstoffen 

Verwerkingstemperatuur: Minimaal+5˚C tot  

 maximaal +35 ˚C  

Verpakking: Flacons van 1 ltr 

  (12 per doos) 

Houdbaarheid: Tenminste 12 maanden, 

bij droge en vorstvrije 

opslag, in originele en 

ongeopende verpakking. 

Transport: Vorstvrij transporteren 
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Veiligheidsinstructies/afvalverwijdering: 
Bij het omgaan met dit washulpmiddel is het 

dragen van beschermende kleding, handschoenen 

en een veiligheidsbril vereist. 

Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. 

Damp niet inademen. 

Tijdens en na verwerking grondig ventileren. 

 

Voor schades door toepassingsfouten kan de 

leverancier niet aansprakelijk worden gesteld. 

Buiten bereik van kinderen bewaren. 

 

Voor verdere informatie: zie EG 

veiligheidsinformatieblad - op aanvraag 

verkrijgbaar en/of beschikbaar op onze website. 

www.varistone.nl 

 

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. 

 

 


