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Jefo Roest-Kalk Cementverwijderaar 

Omschrijving 

Jefo Roest Kalk Cementverwijderaar is een krachtig reinigingsproduct voor het verwijderen van o.a. slijpsel, 
roestaanslag, kalkaanslag, resten van cementklinker en slakken. 

 
Toepassingsgebieden 
 
Jefo Roest Kalk Cementverwijderaar geschikt voor reiniging van alle voorkomende zuurbestendige ondergronden 
welke door roest, kalk en/of cement(sluier) vervuild zijn, o.a. bij: 
➢ Bouw/betonindustrie. 
➢ Binnenvaartschepen, pleziervaartuigen, jachthavens, etc. 
➢ Kalkaanslag voor aan de boeg. 
➢ Jefo Roest Kalk Cementverwijderaar is zeer geschikt voor het verwijderen van de geel/bruine aanslag ter 

hoogte van de waterlijn van uw schip en roest strepen. 
➢ Ook op polyester toepasbaar in verband met gele vaar aanslag. 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
1. Bij twijfel over de zuurbestendigheid van de ondergrond dient u vooraf een proefstukje op een onopvallende 
plaats op te zetten. 
2. Jefo Roest Kalk Cementverwijderaar verdunnen met water van 1:1 tot 1:10, afhankelijk van de vervuiling. 
3. Jefo Roest Kalk Cementverwijderaar op droge ondergrond opbrengen d.m.v. borstel, sprayer of door 
onderdompelen. De stenen ondergrond vooraf eerst goed bevochtigen met water. 
4. Even in laten werken, zonder indroging van de reinigingsoplossing! 
5. Na reinigen grondig afspoelen/afboenen met water. 
6. Voor het verwijderen van slijpsel Jefo Roest Kalk Cementverwijderaar onverdund opbrengen en 1 tot 5 minuten 
in laten werken. 
7. Niet gebruiken op aluminium of gegalvaniseerd materiaal  
 

Veiligheidsinformatie 
 
Bevat : Fosforzuur – Mierenzuur, ammonium waterstofdifluoride. Kan bijtend zijn voor metalen. 
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Na het werken met dit product handen, 
onderarmen en gezicht grondig wassen. Oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermde kleding, beschermde 
handschoenen dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.  
Gelekte/gemorste stof opnemen om materiele schade te vermijden. Na inslikken: de mond spoelen, GEEN braken 
opwekken, Onmiddellijk een arts raadplegen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding 
onmiddellijk uitrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een arts raadplegen. 
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.  
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