
 

HMK R152 Olie- en Wasverwijderaar - pasta 
Een gebruiksklare pasta voor het verwijderen van diverse olieachtige vlekken 

 
HMK R152 is speciaal ontwikkeld voor het reinigen en verwijderen van olie-, was- en vetvlekken. Deze gebruiksklare pasta is geschikt voor 
alle soorten natuur- en kunststeen, keramiek, beton, cementlagen, minerale putz, terrazzo, tegels en plavuizen. Het lost en verwijdert oude 
en nieuwe vervuilingen op tot ca. 2 cm diepte. HMK R152 is ook geschikt voor het oplossen van weekmakers van siliconenkit die door een 
foutieve keuze ontstaan zijn en zichtbaar geworden door een "randzone vervuiling" in het te behandelen oppervlak. 
 
Binnenshuis te gebruiken: ja 
Buitenshuis te gebruiken: ja 
 
Vooraf 
Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Oppervlak mag geen verzegelingen, coatings of impreneringen bevatten. 
 
Verbruik 
Bij eenmalige werkgang van ca. 5 mm laagdikte is 1 liter voor 2m² voldoende, dit is afhankelijk van de vervuilingsgraad. 
 
Testen 
Test het product voordat u begint bijvoorbeeld op een onopvallende plaats of een losse tegel om de hoeveelheid, het effect en de werktijd 
te bepalen. 
 
Werkwijze 
Indien er vloerverwarming toegepast is, moet deze bij de behandeling absoluut uitgeschakeld zijn, de vloer moet zgn. natuursteenkoud zijn. 
Breng HMK R152 op het te reinigen oppervlak aan en borstel deze goed in het oppervlak. Daarna een laagje op de ingeborstelde plaats 
aanbrengen, laat het drogen ca. 4 tot 12 uur en veeg dan de opgedroogde pasta weg. Na de behandeling mogen geen donkere vlekken 
meer zichtbaar zijn, indien deze wel aanwezig zijn behandeling herhalen. Vlekken die ontstaan zijn door de weekmaker van kit: snij eerst 
de kit uit de voegnaad zodat alle vaste resten verwijderd zijn, alvorens te behandelen als bovenstaand. Het oppervlak en gereedschap 
reinigen met HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij. 
 
Achteraf 
Na droging kan het oppervlak weer bewerkt worden met een coating, verzegeling of impregneer. 
 
Veiligheid 
Buiten bereik van kinderen houden. Blik gesloten op een koele goed geventileerde ruimte bewaren. Vrij van ontstekingshaarden houden. 
Niet roken, niet in het oppervlaktewater laten komen, alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken of een adembeschermend masker 
dragen. Levensmiddelen goed afsluiten, overname van geur mogelijk. 
 
Opslag 
Bewaar HMK R152 met een temperatuur tussen de 12C tot 16C op een droge koele donkere plaats. HMK R152 kan een jaar bewaard 
worden. Buiten bereik van kinderen houden. 
 
Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.  
 
 
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde 
producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast 
te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico. 
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Het advies op dit technische merkblad is vrijblijvend. Wij vragen u alle informatie over de werkzaamheden met onze speciale producten, de plaatselijke 
omstandigheden en de gebruikte materialen aan te passen. Leg een klein modelvlak op, om de geschiktheid en de verwerking te bepalen. Neem bij de 
verwerking van onze speciale producten ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht. 
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