
 

MONUMENTIQUE PASTA C

Neutrale reinigingspasta voor
monumentale ondergronden

WWW.PROCHEMKO.EU

Tast marmer, zandsteen en kalkzandsteen niet aan

Door (afpelbare) filmvorming is afspuiten met water niet nodig

Biologisch afbreekbaar

Ideaal voor monumentale objecten als kerken en standbeelden



MONUMENTIQUE PASTA C
OMSCHRIJVING
Reinigingspasta op basis van het dinatriumzout van EDTA -hydraat (Ethyleen Diamine
Tetra-Azijnzuur) voor het reinigen van (zuur- en alkali-) gevoelige ondergronden zoals
marmer, zandsteen en kalkzandsteen.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Monumentique Pasta C is geschikt als reiniger voor (zuur- en alkali-) gevoelige
ondergronden, zoals marmer, zandsteen en kalkzandsteen.
Deze materialen zijn vaak toegepast bij monumenten en ornamenten.
Door de filmvorming ook zeer geschikt indien niet met water afgespoten kan worden.

THEORETISCH VERBRUIK
1 – 4 m²/ltr.

PRAKTISCH VERBRUIK
Het verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling en soort ondergrond.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Breng de pasta minimaal 2-3 mm dik aan op de te reinigen ondergrond en dek de pasta af
met PVC-folie om een snelle droging te voorkomen.
Afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid moet de pasta 24 tot 48 uur inwerken.
Verwijder de pasta, na het drogen, als een elastische film.
Reinig de ondergrond na, met een stoomreiniger onder gepaste druk.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Minimale omgevingstemperatuur    : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid       : 100%
Minimale ondergrond temperatuur  : 5ºC
Maximale ondergrond temperatuur : 35ºC

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Direct na gebruik met schoon water.

PH
7.5000

HOUDBAARHEID
Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in
onaangebroken, originele verpakking.

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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