
Eigenschappen Verwerkingsmethoden 

Verwerking 

Productomschrijving : Sterke professionele roestomvormer en kalk verwijderaar. 

Toepassing   : Roest & Kalk Cleaner is een krachtig reinigingsproduct voor het verwijderen van o.a. slijpsel, 
roestaanslag, kalkaanslag, resten van cementklinker en slakken. Roest en Kalk Cleaner is ge-
schikt voor alle voorkomende zuurbestendige ondergronden welke door roest, kalk en/of cement
(sluier) vervuild zijn zoals binnenvaartschepen, pleziervaartuigen, bestrating, tegelwerk enz. 

Voornaamste kenmerken  :

  
-Waterafspoelbaar 
-Zeer sterk reinigend 
-Geeft RVS weer de oorspronkelijke glans  
-Verdunnen met water tot maximaal 1 : 10 

Basis  :  Zeer sterke zure reiniger 

Kleur :  kleurloos 

Dichtheid 20 °C. :  1,07 kg/dm³ 

Theor. rendement : n.v.t. 

Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking en bij 
vorstvrije opslag tenminste 12 maan-
den. 

Geur  Karakteristiek / scherp 

pH (onverdund)  ca. 0,5 

Borstel, sprayer of dom-
pelen  

  

verdunning  : Maximaal 1 : 10 verdunnen 
met water. 

Stalen oppervlakken : Reinigen 1 : 5 verdunnen 
Roest 1 : 1 of 1 : 2 verdunnen  

Bestrating : Reinigen 1 : 5 verdunnen 

Tegelwerk : Reinigen 1 : 5 verdunnen 
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ROEST EN KALK CLEANER 

Voorzorgsmaatregelen 

Huidbescherming : Huidcorrosie/-irritatie :  
Veroorzaakt ernstige brandwonden. 
Draag geschikte handschoenen en 
beschermende kleding 

Oogbescherming : Veroorzaakt ernstige oogletsel. 
Draag altijd een veiligheidsbril en 
gelaadsbescherming. 

Adembescherming : Kan irritatie aan de luchtwegen 
veroorzaken.  
Draag altijd een dampmasker  
(FFP3 masker) 

Huid contact : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het 
haar): verontreinigde kleding on-
middellijk uittrekken. Huid met 
water afspoelen/afdouchen.. On-
middellijk een arts raadplegen.  
Neem altijd het veiligheidsblad 
mee. 

Oog contact  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voor-
zichtig afspoelen met water gedu-
rende een aantal minuten; contact-
lenzen verwijderen, indien moge-
lijk; blijven spoelen. Onmiddellijk 
een arts raadplegen. Neem altijd 
het veiligheidsblad mee. 
 

Inslikken : NA INSLIKKEN: de mond spoelen 
— GEEN braken opwekken. Onmid-
dellijk een arts raadplegen. Neem 
altijd het veiligheidsblad mee. 

Verwerking : De oplossing aanbrengen op het te 
reinigen onderwerp met behulp van 
een borstel, lagedruk spuit of nevel-
spuit of door middel van dompelen 
 

Ca. 1-3 minuten laten inwerken (niet 
laten opdrogen!) en aansluitend met 
ruim water afspoelen. 
 

Bij zware en hardnekkige vervuiling 
de oplossing inwerken door de onder-
grond te bewerken met geschikt ge-
reedschap, zoals een bezem of borstel 

Ondergrondvoorbehandeling 

De ondergrond vooraf ontdoen van losse verontreinigingen 
met behulp van een (zachte)bezem of een krachtige stofzui-
ger. 
 
Voor een optimale werking dient de ondergrond bij voorkeur 
droog te zijn voor het aanbrengen. 



Algemene Informatie 

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelfmarine.nl 
 

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Marine Paints BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving  
wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het  
productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de on-
dergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergron-
den, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken 
van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor 
geleden (vervolg)schade.  
 

Nelf Marine Paints  BV, Postbus 26, 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-418000 


