
 

 

AKTIEF-REINIGER EN ONTGRIJZER 

 
  

                     

 

 

 
  

Reinigingsmiddel met bleekwerking 
 
JetClean® Aktief-Reiniger is een kant & klaar 
reinigingsmiddel voor oppervlaktereiniging, die door 
organische vervuiling ontstaan is. Verweerde en 
vergrijsde houtoppervlakten worden ontgrijst en 
gebleekt. 
 
JetClean® Aktief-Reiniger beschermt de behandelde 
oppervlakten niet tegen schimmel of algengroei en 
dient hiertoe eventueel te worden nabehandeld. 

 

JetClean® Aktief-Reiniger 
 
ü Reinigt nagenoeg alle oppervlakken;                            

verven, beitsen, hout, steen, plastic, etc. 

ü Lichtrode vloeistof, wordt na reactie kleurloos 

ü Diep indringende werking  

ü Ontkleurt organische verontreinigingen 

(bleekwerking) 

ü Ontweert en ontgrijst hout 

ü Oplosmiddelvrij 

 
 

JetClean® Aktief-Reiniger is alkalisch en kan op 
zuurhoudende ondergronden zoals kalksteen 
uitbloeden. 
Na reiniging met JetClean® rijkelijk met water 
naspoelen. Bij gebruik veiligheidsbril, beschermende 
kleding & handschoenen uit neopreen of rubber 
gebruiken. 
 
JetClean® Aktief-Reiniger niet met andere producten 
mengen en aanraking met zuren vermijden. Niet in 
afgesloten ruimtes gebruiken. Dampen niet inademen. 
Contact met metaal vermijden.   
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Samenstelling Natriumhypochloriet met speciale additieven in water 

PH-waarde, geur Alkalisch PH 10.7, zoals chloorbleekmiddel 

Kleur Lichtrode vloeistof  

Viscositeit DIN/ISO 2431 Niet van toepassing 

Droging (20°C) DIN EN 53150 Effectieve werkingstijd 3 – 24 uur 

Dichtheid 1.09 kg/l 

EU (GefStoffV) CH-ChemV.2005 R 31, S 26, S 28, S 36/37/39, S 50 

Houdbaarheid Ongeopend min. 12 maanden bij +22°C 

Opslag en transport Tegen vorst beschermen 

Verpakking 0,5 l (spray) / 1 l / 5 l / 20 l / Box* 
(* 2.5 l, veiligheidsbril, spray, handschoenen) 

Verwerking Onverdund schilderen, rollen of spuiten 

Verbruik 1 liter voor de behandeling van 4 – 6 m2   

Milieuvoorschrift Contact met grond-/oppervlaktewater vermijden. 

Afvalcode EU 08 01 12 

Veiligheidsinstructies 

Veiligheidskleding dragen, ogen en huid beschermen. 
Nooit met zuren mengen. Contact met metaal vermijden. 

Lees aandachtig het veiligheidsinformatieblad  en de waarschuwingen op de verpakkingen. Ook 
bij de verwerking van laag schadelijke producten zijn de algemene veiligheidsmaatregelen na te 
leven. Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens en na verwerking goed ventileren. Tijdens 
spuiten de spuitnevel niet inademen. 

VERWERKING 
 

Voorbehandeling Ondergrond bij sterke vervuiling mechanisch voorreinigen 
en voorwassen. 

Applicatie 

Voldoende opbrengen door middel van spray-
/kwastapplicatie . De reinigende werking is snel 
herkenbaar, een contacttijd van 2 – 4 uur is aan te raden. 
Voldoende met water naspoelen (hogedrukreiniging). 
 

Opfrissen*: 
       Tegels en keramiek 

100 – 250 ml.  in 5 l. water 

Ontgrijzen*: 
Onverdund toepassen 

*JetClean is zeer reactief, daarom geen verontreinigde JetClean met nieuwe JetClean mengen.  

Reiniging gereedschap Water 

 


