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Product Artikelnummer 

Etching  Cleaner 21280 

PRODUCTOMSCHRIJVING 
Betonnen oppervlakken vereisen voorbereiding voordat een hoogwaardig coatingsysteem wordt aangebracht. 
Recoat Etching Cleaner is een etsende en reinigende oplossing voor verdichte betonnen ondergronden 
bijvoorbeeld B55 om de hechting en de penetratie van de coatings te bevorderen. Als het beton geen zware 
olievervuiling heeft, zorgt de Recoat Etching cleaner voor het aanbrengen van zowel de reiniging als de 
profilering in één handeling. 
 
Recoat Etching Cleaner verwijderd de curing compound en bekistingsolie, ruwt de ondergrond iets op waardoor 
er een optimale hechting ontstaat. Tevens is de Eching Cleaner uitermate geschikt voor het reinigen van 
tegelvloeren waarvan kalk aanslag verwijderd moet worden. 
 
TOEPASSINGSGEBIED 
Recoat Etching Cleaner is uitermate geschikt voor prefab betonnen constructies, prefab galerijvloeren, 
tegelvloeren en garagevloeren. Niet gebruiken op beton dat al gekleurd, geseald of gecoat is. 
 
APPLICATIE 
Breng de Recoat Etching Cleaner gelijkmatig aan over het beton. Schrob het beton met een harde borstel of met 
schuurdoek of schuurspons en zorg dat het beton nat blijft. Spoel na 5 minuten de Recoat Etching Cleaner met 
verontreiniging weg met schoon water en laat het beton drogen. Werk voor het beste resultaat indelen van 3 x 3 
meter. Spoel het gehele oppervlak nogmaals na met water nadat alle delen zijn behandeld met Recoat Etching 
Cleaner. Na droging mag er geen poeder meer achterblijven, anders behandeling herhalen. 
 



 

Technische eigenschappen 
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Basis Oplossing van zuur in water  

Soortelijke dichtheid ca. 1,03 KG/l  

PH waarde 1.6 

Rendement 
Ca. 5 tot 10 m2 praktisch per liter. Het rendement is afhankelijk van de 
applicatiemethode en de structuur en porositeit van de ondergrond. 

Verdunning Kant en klaar 

Opslagstabiliteit Ongeopend 2 jaar mits droog, koel en vorstvrij opgeslagen.                          

Kleur   Kleurloos 

Vlampunt Niet brandbaar  

VOS 
Dit product bevat 0 g/l VOS. Product is geschikt voor binnen en buiten. 
EU-grenswaarde voor dit product: 140 g/l. 

Applicatie door middel van  Kwast, roller en verneveling 

Reiniging gereedschap Water  

 
 
VEILIGHEID  
Alle Recoat producten voldoen aan de REACH-norm  
De gebruiker van dit product dient zich aan de voorschriften te houden betreffende gezondheid, veiligheid en 
milieu. Veiligheidsinformatieblad vindt u op www.recoat.eu  
 
MILIEU 
Recoat producten bevatten zeer geringe hoeveelheden oplosmiddel en worden voor een groot deel 
geproduceerd volgens de groene chemie methode. 

 
SELECTIE EN VOORBEWERKING VAN DE ONDERGROND  
Afhankelijk van de staat van de ondergrond. Na reiniging mag er geen residu achterblijven.  
Naspoelen is dus erg belangrijk. Mochten er problemen ontstaan dan is de oorzaak bijna altijd onvoldoende  
reiniging of verkeerde middelen gebruikt. In al deze gevallen vervalt de systemgarantie. Het uiteindelijke  
resultaat is afhankelijk van de bewerking en de staat van de ondergrond. 
 
BELANGRIJKE INFORMATIE  
Recoat producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Het is van groot belang dat de applicateur voldoende 
kennis heeft van de ondergrond waarop een bepaald product wordt aangebracht. Zijn kennis en kunde bepalen 
mede het uiteindelijke resultaat. Derhalve kunnen aan deze richtlijnen geen rechten worden ontleend.  
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