weberklin baroli



• Veilig verwijderen van witte uitslag
• Verwijdert alle cementgebonden vervuilingen
• Voor een smetteloze gevel

Verwijdert witte uitslag en alle cementgebonden vervuilingen
GEBRUIK
• voor het veilig verwijderen van alle cementgebonden vervuilingen zoals smet, cementsluier en witte uitslag (calciumbarbonaat)
• zeer geschikt om kleurverschillen in voegwerk, ontstaan door witte uitslag, op te lossen
• weberklin baroli is veilig te verwerken op alle typen baksteen en cementgebonden mortels, met uitzondering van schelphoudende mortels. Voer bij twijfel een test uit
• ook geschikt voor het reinigen van gereedschap 

TOEGELATEN ONDERGRONDEN
• alle typen baksteen en cementgebonden mortels
• ook geschikt voor het reinigen van gereedschap

GEBRUIKSLIMIETEN
•
•
•
•
•

gebruik weberklin baroli niet :
bij schelp-kalk mortels
bij gips- of zoutuitslag
op poreuze kalkhoudende natuurstenen
op voegwerk c.q. metselwerk jonger dan 3 weken

GEBRUIKSVOORZORGEN
• leef de veiligheidsmaatregelen aangeduid op de verpakking na 

AANBRENGEN
• breng weberklin baroli onverdund en met een blokkwast, vachtroller of een lage drukspuit (niet nevelen) op de vervuilde ondergrond aan
• zodra het product op de vervuilde ondergrond aangebracht wordt, ontstaat er een bruisende reactie. Herhaal deze procedure
totdat er geen reactie meer waarneembaar is
• spoel vervolgens met koud water onder lage druk af
• weberklin baroli is gebruiksklaar

AANBEVELINGEN
• dek aangrenzende delen die niet met weberklin baroli in aanraking mogen komen (zink, koper, beplanting, …) vooraf af
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• hardsteen kan, mits in zijn geheel meegenomen, met weberklin baroli gereinigd worden. Dit voorkomt streepvorming

VERPAKKINGEN


• plastieken bus van 2,5 en 10 l 

VERBRUIK
• 0,7 tot 1 l/m² geveloppervlak (afhankelijk van het type baksteen en vervuiling) 

BEWARING
• 24 maanden houdbaar na productiedatum, indien opgeslagen in originele en gesloten verpakking
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