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• Concentraat
• Sterk verdunbaar met water
• Bijzonder economisch in verbruik
• Eenvoudig in gebruik
• Met diepwerkende substanties

Toepassing:
ASO-R003 wordt ter verwijdering van cement- en 
kalkvlekken, alsmede epoxyhars-sluier ingezet. 

Technische gegevens:

Basis:  Organische zuren, methylethylketon en   
 tensides
Kleur:  transparant
Viscositeit*: dunvloeibaar, waterig 
Soortelijk 
gewicht*:  1,02 kg/l
Duitse bedrijfsveiligheidsverordening 
(BetrSichV):  brandbaar
Verpakking:  5 en 1 l verpakingen 
Opslag:  24 maanden in niet aangebroken   
 verpakkingen, verpakking koel en droog  
 opslaan 
* bij +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid

Ondergrond: 
Wordt toegepast op keramische materialen zoals DHG, 
porcellanato, mozaiek, splijttegels etc. Wees voorzichtig 
bij toepassing op zuurgevoelige materialen en glazuren. 
In twijfelgevallen dient er op een onopvallende plek 
en geschiktheidstest te worden doorgevoerd.

Verwerking:
ASO-R003 al naar gelang de verontreiniging met water 
verdunnen in een verhouding van 1: 4 –1: 50 en dan 
bijv met een spons gelijkmatig dun op de te reinigende 

ASO®-R003      Art.nr. 2 06419
Actief werkend universeel-reinigingsmiddel

ondergrond verdelen. Aansluitend de ondergrond met een 
werkborstel of een kleurneutrale reinigingspad afschuren. 
De werking van ASO-R003 begint direct nadat het in 
contact komt met de te verwijderen verontreiniging. Een 
inweektijd van10 minuten mag nooit overschreden worden. 
Indien de verontreiniging niet bij een eerste poging 
verwijderd kan worden, s.v.p. het procede herhalen, totdat 
het gewenste resultaat bereikt wordt.
Na iedere reiniging-sessie het vlak grondig met veel water 
naspoelen. 

Attentie: Bij het verwijderen van epoxyhars-sluiers, mag 
dit op zijn vroegst 16 uur na de harsapplicatie worden 
uitgevoerd, aangezien een vroegere behandeling 
tot voegbeschadigingen kan leiden. Daarna geldt: hoe 
langer gewacht wordt met reinigen (>16 uur), des te 
geconcentreerder de reinigings-oplossing dient te zijn.

Attentie:
• Niet te behandelen vlakken dienen tegen inwerking 
 (in het bijzonder metaal) van ASO-R003 
 afgeschermd te worden.
• Reinigingsmiddelresten mogen niet in het riool, 
 vetafscheidings-installaties van zwembaden, 
 grootkeukens, wasstraten etc terecht komen.
• Voor iedere toepassing adviseren wij een 
 proeftoepassing door te voeren, om zeker te zijn dat 
 de te behandelen ondergrond niet wordt aangetast 
 door inwerking van ASO-R003.
• Toepassings opties die niet uitdrukkelijk in het infoblad 
 beschreven staan, mogen pas na ruggespraak en 
 schriftelijke bevestiging met en door onze technische 
 afdeling worden uitgevoerd.

Geldig veiligheidsblad in acht nemen!
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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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