
Productinformatie

• Voor schone en vetvrije muur.

• Ook voor sierpleister.

Gereedschap
✔ Multi-Klus Sprayer.
 Na gebruik direct reinigen met warm water.

Technische gegevens
Type product :  basische oplossing van 

fosfaten, niet-ionogene en 
Anionogene oppervlakte 
actieve stoffen in water.

Mengverhouding :  in sprayer, 1 verpakking 
Muurreiniger en 4 liter 
water, normale vervuiling. 

Verbruik  :  afhankelijk van ondergrond 
en vervuiling, tot 60 m².

Opslag- en verwerkingstemp.: niet beneden 5°C.

Product
  Alabastine Muurreiniger is een unieke formule speci-

aal ontwikkeld voor de Alabastine Multi-Klus Sprayer, 
waarmee je 4x sneller de klus kunt klaren. Alabastine 
Muurreiniger is een chloorvrij concentraat en verwij-
dert vet, vlekken en andere aanslag zonder de onder-
grond aan te tasten. Het kan gebruikt worden voor 
regulier reinigingsonderhoud of als voorbehandeling 
voor het verven, ter verbetering van de hechting.  
Door toevoeging van Oxygen Clean heeft Alabastine 
Muurreiniger een aangename geur. 

Verpakking
 1 ltr. flacon.

Toepassingen & ondergronden
✔  Geschikt voor regulier reinigingsonderhoud of als 

voorbehandeling voor het verven.
✔ Ook geschikt voor sierpleister.
✔ 1 liter volstaat tot 60 m².

Eigenschappen
✔ Verwijdert vet, vlekken en andere aanslag.
✔ Tast ondergrond niet aan.
✔  Heeft door toevoeging van Oxygen Clean een aange-

name geur. 

Concentraat
Muurreiniger
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Gebruiksaanwijzing

 Voorbereiding
 1. Verwijder loszittende delen.
 2.  Oppervlakken die niet gereinigd hoeven te worden 

evt. afdekken.

Gebruiksaanwijzing
 1.  Bij normale vervuiling 1 deel muurreiniger concen-

traat aanvullen met 4 delen water.
 2.  Breng de muurreiniger eenvoudig aan met de 

Alabastine Multi-Klus Sprayer
 3.  De spuitmond van de Alabastine Multi-Klus Sprayer 

op ca. 30 cm houden van het te bewerken oppervlak.
 4.  Reinig muren altijd van beneden naar boven om 

strepen te voorkomen.
 5.  Bij zware vervuiling muurreiniger concentraat onver-

dund aanbrengen en met een harde borstel boenen.
 6. Enige minuten laten inwerken.
 7.  Oppervlak naspoelen met water met behulp van de 

Multi-Klus Sprayer. Werk bij het naspoelen altijd van 
boven naar beneden.

 8. Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

Veiligheid
✔  Buiten bereik van kinderen bewaren. 
✔ Damp/Spuitnevel niet inademen
✔ Aanraking met de ogen en huid vermijden 
✔  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloe-

dig water afspoelen en deskundig medisch advies 
inwinnen. 

✔  Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met 
veel water en zeep.

✔ Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
✔ Het gebruik van oogbescherming is aan te bevelen. 
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