Verwijdert cementsluier
van glas

Gebruiksaanwijzing Test-Monster HK250*
HK250* verwijdert:
 Cementsluier op glas o.a. veroorzaakt door het uitlogen van alkalische stoffen, zoals
salpeterzuur en kiezelzuur, uit gevels van beton, baksteen en mortels.
 Vuil op het glas dat met andere middelen niet meer te verwijderen is (verweerde ramen) zoals:
 Langdurig slecht onderhouden ramen
 Aanslag veroorzaakt door zure regen of zoutaanslag bij zee
 Aanslag veroorzaakt door loodslabben en aluminium onderdelen
 Aanslag door tuinbesproeiings systemen
 Aanslag door uitstoot/uitlaatgassen bij industriecentra, havens, luchthavens en autosnelwegen
 Lijm- en kitresten.
 Kringen veroorzaakt door het plaatsen van raam met zuignappen
Veelal ook:
 Kalkaanslag bij glazen douche- en bad wanden
 Gevelimpregneermiddelen (Hamoline, Silox ’94, Aquaplan, Deiterol, Sikagard 703W, etc.)
Voer een test uit om vast te stellen hoe vaak men HK250* moet toepassen om het glasoppervlak
weer glashelder te krijgen. Het raam zal niet overal een even zware aanslag vertonen.
Test daarom bij de zwaarste aanslag.

Test:
 Wacht niet te lang met de test om het uitdrogen van het Test-Monster te voorkomen.
 Heeft u met andere materialen, zoals autowas, de aanslag trachtten te verwijderen, verwijder
dit dan eerst van het glas.
 Maak het raam schoon en droog (HK250* wordt geneutraliseerd zodra het in aanraking komt
met water).
 Haal het doekje uit de verpakking en wrijf het te behandelen oppervlak (niet groter dan 10 bij
10 centimeter) stevig in.
 Laat HK250* minstens 10 seconden inwerken en wrijf opnieuw in.
 Maak het oppervlak schoon met water.
 Bij lichte tot gemiddelde aanslag; 2 tot 4 keer herhalen met een schoon stukje van het TestMonster. Bij zware tot zeer zware aanslag zal het Test-Monster niet voldoende zijn, maar u
kunt wel zien dat het werkt.
Let op! Het Test-Monster kan vlekken veroorzaken, leg het daarom nooit zomaar ergens neer,
maar stop het terug in het plastic zakje.
Het kan voorkomen dat, indien de aanslag er jaren op zit, men meerdere keren de bovenstaande
procedure moet herhalen voordat het glasoppervlak weer glashelder is. Het Test-Monster bevat
voldoende HK250* om de test 2 à 4 keer te herhalen op een glasoppervlak van 10 bij 10 cm.
×
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HK250* mag niet toegepast worden op plexiglas en op de gecoate zijde van glas.
HK250* verwijdert geen krassen in glas.
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