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Star XL

Pagina 1 van 2Waar andere zure reinigers hun grens bereiken, begint het pas voor Quattro-Acid-Star XL.
De ultrakrachtige, speciale zure reiniger met een hoog gehalte aan waterstoffluoride,
hexafluorkiezel-, zout- en zwavelzuur voor stalen en onbeschadigde, eendelige,
zuurbestendig gelakte aluminiumvelgen, extreem verweerde vrachtwagenchassis en voor
het reinigen van sterk vervuilde tegels, waarvan het glazuur (beschermlaag) is afgesleten.
Ingebrand remstof, roestwaas, kalk, verontreinigingen uit het milieu en andere
anorganische verontreinigingen worden uiterst snel en grondig verwijderd, nagenoeg
zonder handmatige inspanning. Uiterst sterk verdunbaar. Snel scheidend conform
ÖNORM 5106.

Toepassingsgebieden
Stalen en onbeschadigde, eendelige, zuurbestendig gelakte aluminiumvelgen, extreem
verweerde vrachtwagenchassis, tegels in washallen, waarvan het glazuur (beschermlaag)
is afgesleten. Let op: bij nieuwe tegels kan het glazuur beschadigd raken.

Aanbevolen gebruik
Afhankelijk van de verontreiniging 1:6 tot 1:30 (altijd eerst water gebruiken om spatten van
het concentraat te voorkomen) op de vooraf bevochtigde oppervlakken aanbrengen. Kort
laten inwerken, indien nodig met een borstel bijwerken en grondig afspoelen met behulp
van een hogedrukreiniger. Bij lozing van grotere hoeveelheden (reiniging in washallen)
dient het afvalwater met KocPlus te worden verhoogd naar een pH-waardebereik van 7 tot
8.

Houder
Houder Art.nr
11 KG 444011
35 KG 444035
225 KG 444225

pH-waarde: -0,6

Waarschuwingen
Niet gebruiken op hete oppervlakken.;Niet laten opdrogen.;Niet gebruiken in biologische
afvalwaterzuiveringsinstallaties.;Altijd de veiligheidsinstructies in het
veiligheidsinformatieblad opvolgen.;Niet gebruiken op glas en spiegels.;Niet gebruiken op
zuurgevoelige materialen als marmer, niet beschermde metalen als zink, aluminium.;Vóór
gebruik controleren op geschiktheid en compatibiliteit.;
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Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze
aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is
voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag totuw beschikking.
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