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Varistone EP Reiniger
Speciaal reinigingsmiddel voor het verwijderen van epoxysluiers. 

Producteigenschappen

Varistone EP Reiniger is geschikt voor het verwijderen van  hardnekkige 
epoxyharsresten, polymeercoatings en waxlagen na de verwerking van al-
lerlei soorten 2K voegmortels o.b.v. epoxy.

Technische productinformatie

Varistone EP Reiniger is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen en is 
geschikt voor geglazuurde en ongeglazuurde tegels, porcelein, aardewerk, 
glasmozaïek, keramische tegels etc.
Verwijdert o.a. hardnekkige epoxyharsresten, polymeercoatings en waxla-
gen na de verwerking van allerlei soorten 2K voegmortels o.b.v. epoxy.
Kleur Transparant/wit

Vorm Gel

Reuk Penetrant

Verwerkingstemperatuur Minimaal +8°C tot maximaal +25°C 

Verpakking Flacons van 1 kg (8 per doos)

Houdbaarheid Tenminste 12 maanden, bij droge en 
vorstvrije opslag, in originele en onge-
opende verpakking.

Transport Vorstvrij transporteren

Verpakking

Flacons van 1 kg (8 per doos)

Houdbaarheid

Tenminste 12 maanden, bij droge en vorstvrije opslag, in originele en onge-
opende verpakking.

Verbruik

Afhankelijk van de vervuiling per behandeling 
1 kg voor ca. 10-15 m²

Verwerkingsvoorschriften

- Test voor het toepassen de oppervlakte op kleurechtheid. 
- Varistone EP Reiniger moet onverdund met een kwast of vachtroller wor-
den aangebracht op een droge ondergrond. 
- Zorg ervoor dat het gehele oppervlak wordt behandeld en probeer zoveel 
mogelijk de voegen te ontzien.
- De oppervlakte moet gedurende deze behandeling nat worden gehouden, 
zo nodig vaker of dikker de Varistone EP Reiniger aanbrengen.
- Minimale inwerktijd 30 minuten en maximaal 60 minuten.
- Aansluitend op de vloer goed schrobben met een emmer water met 
daaraan toegevoegd een zuurvrij reinigingsmiddel (bijv. Varistone Bio 
krachtreiniger in de verhouding 1 : 5 ) en met schoon water vaak en grondig 
naspoelen.
- Eventueel moeten deze behandelingen vaker worden herhaald, om tot een 
goed eindresultaat te leiden.

LET OP !
Door de goede werking van dit product worden niet alleen de epoxyhars 
resten van het oppervlak verwijderd, maar ook de bovenste laag van de 
voegen kan schade ondervinden als de Varistone EP Reiniger daar op wordt 
aangebracht. 

Aanvullende aanwijzigingen:
Leg vóór gebruik altijd een proefvlak aan om de gewenste inwerktijd en 
resultaat te bepalen.
Bescherm aangrenzende objecten door middel van afdekken of afplakken.

Veiligheid

Bij het omgaan met dit reinigingsmiddel is het dragen van beschermende 
handschoenen en een veiligheidsbril vereist.
Voor schades door toepassingsfouten kan de leverancier niet aansprakelijk 
worden gesteld.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de
instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies wor-
den gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schrifte-
lijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen
alle vorige informatiebladen hun geldigheid.
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Verpakking Artikelnummer Kleur

1 liter flacon VAR-000335 Transparant/wit


