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Toepassing

Voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling, cementsluier en dergelijke. 
weber.zoutzuur niet gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken zoals emaille, zink, gepolijst marmer, mangaanhoudende steensoorten, West-
walder kleisteen, etc.

Leveringsvorm

Can à 10 liter

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterialenhandel

Product eigenschappen

Geconcentreerd reinigingsmiddel.

Kleuren

Transparant

Gereedschap

Handschoenen, beschermende kleding, bescherming voor het gezicht en kwast.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding 

• Bij het verwijderen van cementsluier of hardnekkige vervuiling dient men voorzichtig te werk te gaan om ongewenste verkleuring of 

Transparant geconcentreerd reinigingsmiddel

weber.zoutzuur Zoutzuur 30%
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• Verwijdert vervuiling van niet zuurgevoelige oppervlakken

• Grondige reiniging van gereedschappen

• Zowel puur als verdund te gebruiken



beschadiging aan het oppervlak te voorkomen.

• Wij adviseren om vooraf een proef te nemen op het te behandelen materiaal.

• Bij onzekerheid in geval van kritische oppervlakken, raden wij u aan weber.klin baroli (FHB11) te gebruiken.

• weber.zoutzuur ca. 10 x verdunnen met schoon leidingwater, afhankelijk van de vervuiling.

• Voor het verwijderen van een lichte cementsluier is meestal een verdunning van 1:10 voldoende.

Technische informatie

Weber zoutzuur is een waterige oplossing van het gas waterstofchloride in een 30% oplossing.

Houdbaarheid

Onbeperkt in ongeopende verpakking.

let op

Zoutzuur en bleekwater moeten nooit samengevoegd worden, omdat er dan chloorgas vrijkomt. 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
Zoutzuur 30% is een bijtend (corrosief) product en veroorzaakt brandwonden. 
Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid (bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskun-
dig medisch advies inwinnen). 
Bij een ongeval of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen). 
Zorg tijdens het verwerken voor voldoende ventilatie. 
Draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en bescherming voor het gezicht.
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