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Varistone Kalk EX 

Extreem werkzaam geconcentreerd reinigingsmiddel voor 

het verwijderen van kalkuitbloei op betonnen oppervlakken 

 

en 

 

 

 

 

ketekst ideaal hulpmiddel ontwerpfase uitingen 

 

Producteigenschappen: 
VARISTONE Kalk EX is toe te passen op alle 

betonoppervlakken en minerale bouwstoffen van 

diverse structuur en kleurnuance zoals bijvoorbeeld 

beton-straat- stenen, betonplaten, palissaden en 

betonelementen.  

Varistone Kalk EX is Zoutzuur vrij. 

 

Technische productinfomatie: 
VARISTONE Kalk EX verwijdert sterke kalkuitbloei 

door watertransport en het oplossen van gebonden 

kalkdeeltjes. Door de extreme dieptewerking van 

VARISTONE Kalk EX wordt het oppervlak gelijktijdig 

tegen toekomstige vervuilingen beschermd. 

 

Verpakking: 
Flacon van 1 kg - 12 flacons per doos. 

 

Can van 5 kg. 

 

 

Houdbaarheid: 
VARISTONE Kalk EX is in gesloten verpakking 

minstens 12 maanden houdbaar, mits opgeslagen 

boven de +5°C.  

Bescherm de verpakking tegen direct zonlicht en 

vorst. Het gebruikte gereedschap kan met water 

gereinigd worden.  

 

Verbruik: 
Afhankelijk van de ondergrond, intensiteit en 

ouderdom van de uitbloei: 

60 – 100 g/m². 

 

 

 

 

 

 

 

Verwerkingsvoorschriften: 
- Naar gelang de aard van de uitbloei tot maximaal 

1 : 10 met water verdund op een vooraf 

natgemaakte oppervlak aanbrengen d.m.v. rollen, 

kwasten of sproeien.  

- Na een inwerktijd van max. 30 sec. met veel water 

afspoelen (geen mechanische hulpmiddelen 

gebruiken). Eventueel een tweede maal 

behandelen. Tijdens behandeling mag het 

oppervlak niet uitdrogen. 

- Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te 

zetten.  

- VARISTONE Kalk EX verwijderaar mag niet in 

contact komen met metaal en kunststof.  

- Ook eventuele met kit gevulde dilatatievoegen 

moeten beschermd worden.  

 

 

Veiligheid: 

Niet met andere producten gebruiken. Aerosolen 

niet inademen. Na gebruik handen grondig wassen. 

Materiaal mag niet in contact met dieren komen. 

Bij contact op de huid met veel water afspoelen. 

Rest materiaal volgens de lokale regelgeving 

afvoeren. Niet reinigbare verpakkingen moeten op 

dezelfde manier als het materiaal worden 

afgevoerd. 

 

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het 

werken met onderhoudsproducten moeten in acht 

worden genomen. Werk met handschoenen en een 

veiligheidsbril. 

 

Rechtop transporteren en opslaan. 

 

Raadpleeg het meest recente 

veiligheidsinformatieblad voor actuele 

veiligheidsvoorschriften. 

 

 

 



  

 

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

 

Varistone Kalk EX 

Extreem werkzaam geconcentreerd reinigingsmiddel voor 

het verwijderen van kalkuitbloei op betonnen oppervlakken 

 

en 

 

 

 

 

ketekst ideaal hulpmiddel ontwerpfase uitingen 

 

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. 

 

Overige opmerkingen: 
Mag uitsluitend in geneutraliseerde toestand via 

het riool of oppervlakte water worden afgevoerd. 

Geconcentreerde vloeistofresten niet in het riool, 

de grond of in het oppervlaktewater laten 

wegstromen. Lever restafval in als klein chemisch 

afval. 

 


