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• Hoog geconcentreerd, vloeibaar reinigingsmiddel 
• Oplosmiddelvrij 
• Laat geen resten achter 
•  Verwijdert cementsluier, beton- en mortelresten, 

kalkuitscheidingen en kalkhoudende uitbloeiingen

Toepassingsgebieden:

ASO-R005 wordt gebruikt als reinigingsmiddel voor tegels 
en betonstenen en voor het verwijderen van cement- en 
kalkverontreinigingen, wateruitslag en kalkhoudende 
uitbloeiingen. Voor de reiniging van zuurgevoelige 
materialen, bijv. wand- en vloertegels, mozaïek, 
glasmozaïek, splijttegels, en bij graniet en porfier enz. 
Let op bij kalksteen (marmer) en kalkzandsteen, deze 
worden door ASO-R005 aangetast! Daarom moeten altijd 
voorafgaande tests worden uitgevoerd als het product in 
combinatie met natuursteen wordt gebruikt.

Als gevelreiniger voor het verwijderen van mortelresten, 
cementsluier en kalkuitscheidingen. Kan ook worden gebruikt 
op ongepleisterd metselwerk en bekledingen (klinkers, 
breuksteun, uitgewassen beton) – ook voor het opruwen 
van gladde betonoppervlakken en daardoor voor het 
verbeteren van de hechting voor volgende coatings. 

Als reiniger van uitgewassen beton voor het verwijderen 
van cementsluier aan het betonoppervlak die door het 
productieproces zijn veroorzaakt. Door een reiniging 
met ASO-R005 worden cementsluiers snel en goed 
verwijderd.

Technische gegevens:

Basis:  organische zuren 
Verbruik:  afhankelijk van de mate van vervuiling 

en mengverhouding, ca. 250 ml/m²
Kleur:  transparant 
Verpakking:  1-, 5-, 10- en 25-l verpakking 
Opslag:   vorstvrij, droog, ten minste 24 maanden 

in origineel gesloten verpakking 

ASO®-R005 Art.nr. 2 06400
Reinigingsconcentraat voor tegels, klinkers en betonstenen

Verwerking: 
De voegen moeten voor toepassing van ASO-R005 
voldoende worden voorbevochtigd. ASO-R005 mag 
uitsluitend met schoon water verdund worden verwerkt 
(afhankelijk van de mate van vervuiling en dikte van de 
steenaanzet van 1:3 tot 1:10). De werking van  
ASO-R005 begint direct nadat het met de op te lossen 
stoffen in aanraking komt, dit is zichtbaar door een 
sterke, schuimende koolzuurvorming. Door het borstelen 
met een nylonborstel en het gebruik van warm water 
kan de reinigende werking aanzienlijk worden versterkt. 
Zorg voor goede ventilatie. Structureel gesloten bakken 
moeten worden geventileerd. De opgeloste stoffen moeten 
direct met voldoende schoon water worden afgespoeld. 
Bij bijzonder oude en hardnekkige vervuilingen moet 
de reinigingsprocedure evt. worden herhaald.

Aanwijzingen:
•  Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 

van ASO-R005 beschermen. 
•  Om kleurveranderingen van de te behandelen 

ondergrond te voorkomen en het verbruik te bepalen, 
is een voorafgaande test noodzakelijk!

•  De geschiktheids-  resp. applicatieadviezen van de 
fabrikanten van stenen resp. tegels moeten in acht 
worden genomen.

•  ASO-R005 heeft een etsende werking en mag daarom 
uitsluitend met persoonlijke beschermingsmiddelen, 
bijv. veiligheidskleding, veiligheidshandschoenen en 
veiligheidsbril worden verwerkt. Bij huidcontact direct met 
water afspoelen. 

•  Voor het verwerken geen metalen verpakkingen 
en metalen gereedschappen gebruiken!

•  Bij toepassing in combinatie met natuursteen eerst 
voorafgaande tests uitvoeren om de tolerantie 
te controleren!

•  Metalen tegen corrosie beschermen!

Geldig veiligheidsblad in acht nemen!
GISCODE: GF50
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Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene 
productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad 
van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.
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