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ProGold. Werkt perfect. Altijd.

Omschrijving Snel en diep doordringende vet- en vuiloplosser.

Gebruiksdoel Zeer geschikt voor het ontvetten van alle soorten ondergronden, zowel hard en glad en licht 
poreus. 
Ook geschikt voor roet- en brandschades.

Voornaamste  
kenmerken

• Universeel bruikbaar.
• Leverbaar als kant-en-klaar product en als concentraat product.
• Fris ruikend.
• Droogt streeploos op.
• Langdurig schuimvormend.
• Veilig op de meeste ondergronden.

Kleuren en glans Niet van toepassing. 

Verpakking ProGold Heavy Duty Cleaner kant-en-klaar: 
650 ml spray flacon. 
 
ProGold Heavy Duty Cleaner Concentraat: 
1 liter fles en 5 liter can.

Basisgegevens Dichtheid : ca. 1 kg/dm3

pH-waarde : onverdund product ca. 8,5

Houdbaarheid Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in 
onaangebroken, originele verpakking.

Rendement 2-5 m² per flacon. 
6-12 m² per liter concentraat. 
Het rendement is afhankelijk van de ondergrond en de vervuiling.

Verwerkings- 
condities

In bijna alle omstandigheden inzetbaar. Niet toepassen bij directe zon en onder omstandigheden 
met vorst.



ProGold, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum Bouw: (0297) 54 18 89, fax: (0297) 54 10 74, e-mail: info@progold.nl, website: www.progold.nl.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. 
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.
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Instructies voor  
gebruik

ProGold Heavy Duty Cleaner kant-en-klaar
• Product is gereed voor gebruik, dus niet verdunnen.
• Spuit het product op de ondergrond en verdeel dit over het te reinigen oppervlak. Laat het 

product enige tijd inwerken.
• Nawassen met leidingwater. Als de ondergrond niet geschilderd wordt is nawassen niet nodig, 

droogwrijven volstaat.
• De ondergrond laten drogen.
• Indien noodzakelijk de behandeling herhalen.
• Navulbaar verpakking: lege verpakking navullen met 450 ml leidingwater en 200 ml ProGold 

Heavy Duty Cleaner Concentraat.
 
ProGold Heavy Duty Cleaner Concentraat
• Het product is geconcentreerd en kan naar behoefte en gewenst resultaat verdund worden. 

Product kan tot 1 op 5 worden verdund.
• Spuit het product op de ondergrond en verdeel dit over het te reinigen oppervlak. Laat het 

product enige tijd inwerken.
• Nawassen met leidingwater. Als de ondergrond niet geschilderd wordt is nawassen niet nodig, 

droogwrijven volstaat.
• De ondergrond laten drogen.
• Indien noodzakelijk de behandeling herhalen.
 
ProGold Heavy Duty Cleaner Concentraat gebruiken in combinatie met een Hogedruk 
reiniger met doseerinstallatie en schuimlans
• In doseerinstallatie voor hogedruk reiniger ProGold Heavy Duty Cleaner onverdund toepassen 

en druk en dosering aanpassen tot het gewenste resultaat is bereikt.
• Het aangebrachte schuim doorhalen met een (autowas)borstel en met leidingwater afspuiten.
• Bij sterke vervuiling de behandeling herhalen.
 
Reiniging apparatuur 
Direct na gebruik met leidingwater.

Veiligheids- 
maatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold Heavuy Duty Cleaner.


