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De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen 
geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid.  
Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. 
Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 
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Südwest Schimmel-Reiniger  
Voor het vlekkeloos reinigen en voorbehandelen van met schimmels aangetaste 
ondergronden. 
 
 
 
 
 
 
 
Toepassing 

 Voor het reinigen en voorbehandelen van met 
schimmels aangetaste ondergronden zoals 
muurverven,  tegels, kitvoegen, pleisterwerk en 
steen. 

 Tuinhout zoals vlonders, meubels, schutting, etc 
 

Eigenschappen 

 Doodt en verwijdert vlekkeloos schimmels 

 Preventieve bescherming. 

 Reinigt en desinfecteert. 

 In enkele minuten resultaat. 

 Overschilderen meestal niet nodig 
 

 
Product 
Bindmiddelbasis:  actieve chlooroplossing,  
  niet ionische tenside,  
  actieve zuurstof 
 
Kleur: kleurloos 
 
Verpakking:   500 ml. spuitflacon 
 
Verbruik:  afhankelijk van de ondergrond 
   ca. 5 M2 
 
Dichtheid:   1,106 g/cm

3
  

 
pH-waarde  12,0 - 13,0 
 
Opslag:   koel, goed afgesloten, vorstvrij 

en tegen zonlicht beschermd 
 

Applicatie   
Voor het sproeien de sproeikop instellen (zie symbool). 
Op 10 cm afstand de aantasting gelijkmatig besproeien 
en verzadigen. Wanneer er na 30 minuten nog 
donkere vlekken zichtbaar zijn, het besproeien 
nogmaals herhalen. Na het sproeien eventueel 
aangedroogde aanslag met een borstel of stofzuiger 
verwijderen. Bij tegels, glas, NE-metalen en elastische 
voegen, grondig met water nawassen. 
 
Bijzondere aanwijzing 
Kleurgevoelige ondergronden b.v. behang, vóór 
toepassing op diverse plaatsen op kleurechtheid 
testen. Kan op stoffen ontkleurend werken. Na gebruik 
de sproeikop afsluiten.  
Zwaar absorberende ondergronden vooraf met water 
bevochtigen, opdat de Südwest  Schimmel-Reiniger  
niet in de ondergrond dringt en de restanten aan het 
oppervlak met water afgespoeld kunnen worden. Als 
de behandelde oppervlakken toch geschilderd moeten 
worden, bevelen wij het gebruik van Südwest Silicaat-
siliconen muurverf aan. 
 
Kenteken 
Xi irriterend. 
Bijtend voor ogen en de huid. Laat het niet in handen 
van kinderen geraken. 
Ontwikkelt bij mengen met zuren, giftige gassen. Bij 
aanraking met de huid en spetters in de ogen, direct 
met veel water uitwassen. Ruimte goed ventileren. 
Geen planten, textiel-waren en metalen besproeien. 
 
Toelatingsnummer 14429N 
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