
  

 

VARISTONE BV - Postbus 120 - 7070 AC Ulft - www.varistone.nl 

 

Varistone Keramiek Tegelreiniger  

X-tra 
Speciale krachtige reiniger voor keramische tegels 
 
 
 Technische productinformatie: 
VARISTONE Keramiek Tegelreiniger X-tra is een 
speciale krachtige, zuurvrije reiniger op basis van 
actief chloor die gebruikt kan worden om 
hardnekkige verkleuringen en organische 
vervuilingen te verwijderen. 
 
Toepassing: 
Varistone Keramiek Tegelreiniger X-tra kan op alle 
soorten keramische tegels worden toegepast.  
Uitsluitend toepasbaar in buitenruimtes. 
Dankzij de zuurvrije formule op basis van actief 
chloor kunnen zelfs gevoelige oppervlakken 
gereinigd worden. 
 
Verwerking: 
VARISTONE Keramiek Tegelreiniger X-tra 
gelijkmatig en verzadigd aanbrengen op een droge 
ondergrond met behulp van een sproeier. 
Afhankelijk van de vervuiling 1:3 tot 1:10 met water 
verdunnen. Bij zwaardere vervuilingen puur 
aanbrengen of verdunnen met water tot 1:3. 
Na een inwerktijd van ca. 15 tot 30 minuten het 
materiaal met een borstel of schrobbezem 
gelijkmatig schrobben en afspoelen met water. 
Tot slot het gehele oppervlak met veel water 
naspoelen om alle restanten te verwijderen. 
De behandeling kan voor een optimaal reinigings- 
effect, vaker worden herhaald. 
 
Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten. 
 
Verbruik: 
Afhankelijk van de vervuiling per behandeling  
ca. 150 – 350 g/m².  
 
Levering: 
VARISTONE Keramiek Tegelreiniger X-tra wordt 
geleverd in flacons van 1 kg of cans van 5 kg. 
 
 

Opslag: 
VARISTONE Keramiek Tegelreiniger X-tra is in 
gesloten verpakking, minstens 2 jaar houdbaar, 
mits opgeslagen bij een temperatuur van 20°C. 
Beschermen tegen vorst, hitte, direct zonlicht en 
verontreinigingen. 
 
Door het effect van warmte tijdens de opslag kan 
de reiniger uitgassen waardoor de effectiviteit 
vermindert. Het is daarom raadzaam het product 
op te slaan in een donkere en goed geventileerde 
ruimte. 
 
Milieu: 
Neem passende maatregelen om ongecontroleerde 
verspreiding in het milieu te voorkomen,. 
Vermijden dat VARISTONE Keramiek Tegelreiniger 
X-tra in afvoerkanalen, in oppervlakte water of in 
grondwater terecht komt. 
 
Veiligheid: 
Bewaar VARISTONE Keramiek Tegelreiniger X-tra 
op een veilige plaats.  
Buiten bereik van kinderen houden ! 
Draag tijdens de verwerking een veiligheidsbril en 
geschikte handschoenen en - kleding. 
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 en zeep afspoelen.  
Bij inname direct een arts raadplegen.  
 
Zorg bij de verwerking voor voldoende ventilatie. 
Chloorreinigers in combinatie met zure 
reinigingsmiddelen vormen chloorgas, dat zeer 
giftig is. Niet mengen met andere producten. 
Dit product is niet geschikt voor binnen 
toepassingen. 
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 Voor de volledige veiligheidsinformatie verwijzen 
wij u naar het veiligheidsinformatieblad. Deze is te 
downloaden 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. 
 


