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Toepassing

Voor het veilig verwijderen van alle cementgebonden vervuilingen zoals smet, cementsluier en witte uitslag. 
Tevens zeer geschikt om kleurverschillen in voegwerk, ontstaan door witte (kalk)uitslag op te lossen. 
Weber easyrepair Gevel & Tegel reiniging is veilig te verwerken op alle typen baksteen en cementgebonden mortels, met uitzondering van de 
schelpkalkhoudende mortels. 
Zet bij twijfel altijd een proefvlak op.

Leveringsvorm

Weber easyrepair Gevel & Tegel reinigingsset à 2,5 liter

Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf

Kleuren

Transparant

Gereedschap

Het weber Gevel&Tegel reinigingsset is een compleet set inclusief verwerkingsinstructie en de gereedschappen om het product te verwerken 
(handschoenen en kwast).

Verbruik

Ca 1liter / m² geveloppervlak. 
(afhankelijk van type vervuiling)

Gebruiksaanwijzing

Maak de gevel of tegel vrij van stof door het oppervlak af te borstelen. Voor het gebruik 
van weber easyrepair Gevel & Tegel reiniging hoeft u de gevel of tegels niet vooraf nat te maken. 
Dek de materialen die niet met weber easyrepair Gevel & Tegel reiniging in aanraking mogen komen af 
met plastic, denk hierbij aan zink, koper, beplanting enz. 

Weber Easyrepair Gevel & Tegel reinigingsset is een speciaal reinigingsmiddel dat veilig gebruikt kan 
worden voor het verwijderen van vervuiling zoals cementsluier en witte kalkuitslag.

Weber Easyrepair Gevel & Tegel reinigingsset

Verwijdert witte uitslag en andere cementgebonden vervuilingen.

Productinformatieblad

Datum: 28. August 2018 

• Veilig verwijderen van witte uitslag

• Verwijdert alle cementgebonden vervuilingen

• Alles wat u nodig heeft in 1 emmer



Weber easyrepair Gevel & Tegel reiniging onverdund aanbrengen met een blokkwast op de vervuilde ondergrond.

Weber easyrepair Gevel & Tegel reiniging is gebruiksklaar en kan onverdund gebruikt worden. 
Schud de kan een paar keer en giet de weber easyrepair Gevel & Tegel reiniging in de emmer

Breng de weber easyrepair Gevel & Tegel reiniging aan op het te reinigen oppervlak met de blokkwast, druk niet te hard. Zorg ervoor dat de 
blokkwast goed doordrenkt is met weber easyrepair Gevel & Tegel reiniging zodat het oppervlak goed nat wordt. Zodra weber easyrepair Gevel 
& Tegel reiniging is aangebracht ontstaat een bruisende reactie. In veel gevallen moet de behandeling herhaald worden tot er geen bruisen-
de reactie meer plaatsvindt.

Het gereinigde oppervlak met koud water afspoelen.

Gereedschap en handen direct reinigen met water zeep.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

let op

Voor het reinigen van tegels eerst de tegelleverancier raadplegen. 
Zet altijd een proefvlak op. 
Hardsteen kan met Weber easyrepair Gevel & Tegel reiniging gereinigd worden mits in zijn geheel meegenomen. Dit voorkomt streepvorming.

Tips!

Bewerk de gevel of tegel net zolang als de Weber easyrepair Gevel & Tegel reiniging bruist. 
Voor het reinigen van tegels eerst de tegelleverancier raadplegen. 
Reinig het gehele oppervlak, niet alleen de voeg, om kleurverschil te voorkomen. 
Zet altijd eerst een klein proefvlakje op. 
Zeer sterk zuigende bakstenen kan men iets voorbevochtigen. 
Toepasbaar op alle typen baksteen en cementgebonden mortels (muv schelpkalkmortels) 
Ook geschikt voor het reinigen van cementaanslag op gereedschap.
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