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Beschrijving
Reaxyl® Cleaner GEL is krachtige reiniger om graffiti van minerale ondergronden zoals 
baksteen, beton, enz. te verwijderen. Reaxyl® Cleaner GEL is geschikt om van ondergronden, 
die vervuild zijn met verf, vernis, bitumen, teer, epoxy, enz. af te bijten. Reaxyl® Cleaner 
GEL is klaar voor gebruik.  Zijn formule bestaat uit trimethoxybutylacetaat en bevat geen 
methyleenchloride !!

Toepassingen 
Vóór het gebruik van Reaxyl® Cleaner GEL kan men het oppervlak reinigen met heet water, 
eventueel onder hoge druk. Vervolgens de Reaxyl® Cleaner GEL rijkelijk aanbrengen en 
enkele minuten laten inwerken.  Niet laten opdrogen! Reaxyl® Cleaner GEL afspuiten met heet 
water, eventueel onder hoge druk en afborstelen. De achtergebleven resten lossteken met 
een metalen spatel. De behandeling herhalen indien nodig. Verbruik: tussen 0,5 en 1 Ltr/m².

Eigenschappen
Reaxyl® Cleaner GEL is niet geschikt voor synthetische ondergronden, plastics, geverfde 
ondergronden, enz.   Door het thixotrope karakter van Reaxyl® Cleaner GEL kan het op 
verticale en horizontale vlakken gebruikt worden. Reaxyl® Cleaner GEL kan geëmulgeerd en 
weggewassen worden met water. 
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Voorzorgsmaatregelen en opmerkingen
-  Altijd vooraf testen!
- Reaxyl® Cleaner GEL is niet ontvlambaar en 
ongevaarlijk bij normaal gebruik.  Aanraking met 
de huid vermijden.   Kan kunststoffen aantasten. 

Technische kenmerken
- Viscositeit: dik viskeus
- Vlampunt:  niet ontvlambaar.
- Dichtheid bij 25°C: ± 1 gr/cm³
- pH: 7 - 8

Verpakkingen en opslag
- 5 kg en 30 kg
- Droog en vorstvrij bewaren 
- Shelf life: +1 jaar.

Veiligheidsinformatie
Geen gevaarlijke reactie bij normaal gebruik.
Bevat geen methyleenchloride !!
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©2019 Cruysberghs Chemical bvba – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen zijn eigendom van Cruysberghs Chemical 
bvba.  De logo’s van BASF en PCI zijn eigendom van BASF Chemical Company. Alle informatie die via dit document wordt verspreid 
is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze 
producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische 
fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. De hier aangegeven inlichtingen zijn het 
resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig.  Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw 
doelstelling.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn 
wij niet verantwoordelijk als ons product niet geëigend blijkt te zijn voor uw specifieke doelen.  Niemand heeft het recht om in onze 
naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.
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