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Weber Gevelreiniging universeel  

• Watergedragen schoonmaakmiddel.
• Geef algen en schimmels geen kans.
• Langdurige werking

 
Geef algen en schimmels geen kans met Weber Gevelreiniging universeel. Het schoonmaakmiddel verwijdert langdu-
rig vuil, zand, schimmelresten, algen en schimmels van jouw gevel. Doordat Weber Gevelreiniging universeel water-
gedragen is, is het schoonmaakmiddel milieuvriendelijk voor je tuin. De gevelreiniger kan tevens worden vermengd 
met hiervoor een hiervoor bestemde hogendrukreiniger. Werk voor een water- en olieafstotende laag je gevel af met 
Weber Gevelimpregneer universeel. 

Toepassing 

• Weber Gevelreiniging universeel kent een langdurige werking tegen vervuiling door o.a. algen en andere groeiende 
elementen op bouwdelen. 

• Tevens maakt het product diep en grondig schoon (ook olie- en zuurhoudende bestanddelen). 

Leveringsvorm 

• can van 1l of 5l 

Product eigenschappen 

Weber Gevelreiniging universeel kent een langdurige werking tegen vervuiling door o.a. algen en andere groeiende 
elementen op bouwdelen. Tevens maakt het product diep en grondig schoon (ook olie- en zuurhoudende bestandde-
len).                      

Verbruik 

• Afhankelijk van de ondergrond en vervuiling 200 ml per m²    

Gebruiksaanwijzing

Verwerken
Vernevel product op de gevel en laat kort inwerken. De gevelreiniger kan tevens worden vermengd met hiervoor een 
hiervoor bestemde hogendrukreiniger. Spuit de gevel af met hogedruk, ga ni te dicht op de gevel. Werk voor een 
water- en olieafstotende laag je gevel af met Weber Gevelimpregneer univers

    

                          

Houdbaarheid 

• Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 12 maanden houdbaar.        
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