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TECHNISCHE FICHE

MAG Cleaner
KRACHTIGE GECONCENTREERDE REINIGER EN BESCHERMER

5 a 10 % in water verdunnen.

Verwijdert vuil veroorzaakt door de atmosfeer, verkeer, regen,...

Veilig te gebruiken op alle materialen.

Zowel binnen als buiten toepasbaar.

Geeft een langdurige bescherming op poreuze ondergronden.
Ideaal te gebruiken voor vervuilingen op muren, daken, parkings, terrassen, 
wanden en stenen, dorpels, douchecellen,...
Kan tevens preventief gebruikt worden.

Zeer economisch in gebruik.

90 % biologisch afbreekbaar.

Gebruik

• De MAG Cleaner is een sterk geconcentreerd product, 5 à 10 % MAG Cleaner bij water voegen.
• Royaal aanbrengen met een kwast of vernevelen op een droog oppervlak.
• Minstens 1/2 dag laten inwerken.

Product

Karakteristieken

• Ideale reiniger en beschermer voor alle vervuiling en aanslag.
• Kan zowel binnen (kelders, sanitaire ruimtes, vochtige kamers,...) 

als buiten gebruikt worden (gevels, daken, terrassen, parkings, 
rond vijvers,...).

• Is uitermate geschikt voor gebruik op alle minerale 
bouwmaterialen, alsook op PVC, siliconen, sanitair en houtwerk, op 
glas van serres, veranda's, natuursteen,… .

• Kan bovendien preventief gebruikt worden ter voorkoming van 
vervuilingen die ontstaan door atmosfeer, verkeer, regen,... . 

• Bevat tensioactieve producten die voor 90 % biologisch 
afbreekbaar zijn conform de OECD norm.

Toepassingen

Toepassingen binnen
• kelders, sanitaire ruimtes, vochtige kamers, muren,...
Toepassingen buiten
• verwijderen van vervuiling en aanslag van gevels, daken, terrassen, 

goten, parkings, borrelsteen, tuinmeubelen, sanitair, veranda's, 
serres, pergola's, tuinornamenten.

 

Verpakking

MAG Cleaner - bus 5l 497105000

MAG Cleaner - bus 25L 497125000

Technische Eigenschappen

• 5 à 10 % in water verdunnen.
• Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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• Afspuiten met de tuinslang of hogedrukreiniger.
Opgelet: beplanting beschermen tegen spatten en afvloeiwater.


