
  

 

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

 

Varistone Ultraclean 

 

 

 

 

Productbeschrijving: 
VARISTONE Ultraclean is een met water 

emulgeerbare vloeistof voor het reinigen van 

oppervlakken die zwaar vervuild zijn met 

kunstharsen of andere vervuilingen.  

 

Verwerking: 
Het te reinigen oppervlak vooraf met heet water 

besproeien.  

VARISTONE Ultraclean gelijkmatig, onverdund en 

verzadigd aanbrengen met behulp van een 

vachtroller en/of kwast. 

Daarna afdekken met plastic folie en 15 minuten in 

laten werken. 

Vervolgens het folie verwijderen en met een borstel 

of schobbezem gelijkmatig schrobben op het 

oppervlak. 

Zorg ervoor dat het oppervlak tussentijds niet op 

kan drogen, eventueel met meer heet water 

besprenkelen en intensief schrobben. 

Tot slot het gehele oppervlak met veel water 

naspoelen om alle restanten te verwijderen. 

 

Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten. 

 

Verbruik: 
Afhankelijk van de vervuiling per behandeling  

ca. 60 – 250 g/m² 

 

Levering: 
VARISTONE Ultraclean wordt geleverd in flacons 

van 1 ltr (12 per doos). 

 

Houdbaarheid: 
Ten minste 1 jaar na productie. 

Beschermen tegen vorst, hitte, direct zonlicht en 

verontreinigingen. 

Opslag en transportvoorschriften in acht nemen. 

 

 

 

Chemisch-fysieke kenmerken: 
 

Kleur:  Transparant 

Consistentie: Vloeibaar 

pH-waarde: 12,1 +/- 1,0 

Dichtheid: 0,984 +/- 0,02 g/cm³ 

 

Veiligheid: 
Bewaar VARISTONE Ultraclean op een veilige 

plaats. 

Buiten bereik van kinderen houden ! 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 

afspoelen. Bij inname direct een arts raadplegen.  

Zorg bij de verwerking voor voldoende ventilatie. 

 

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. 

 


