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Beschrijving 
 

Geconcentreerd cement- en 
kalkoplosmiddel geschikt voor alle 
materialen. Cementsluier verwijderaar. 

Toepassingen 
 

• Verwijderen van kalk, betonresten en 
cementsluier op betonvoertuigen, -pompen, 
en -menginstallaties. 

 

• Bevat geen zoutzuur en is daardoor veilig 
voor alle materialen. 

 

• Tast staal, rubber, lak, glans, enz niet aan. 
 

• Geen schade op termijn door afwezigheid 
van schadelijke zuren. 

 

• Snelle werking zonder krabben, slaan en 
schuren.  

Algemene Kenmerken 
 

Uitzicht:                             vloeibaar preparaat 
Geur:                                 stekend 
Viscositeit mPa.s/20°C:     1 
Relatieve dichtheid/20°C:  1,160 
PH:                                     0,1 
Zelfontbranding °C:              / 
Dampspanning/20°C Pa     2332  
Wateroplosbaarheid:          volledig oplosbaar 
Kookpunt/kooktraject °C     100 
Smeltpunt/smelttraject °C   0 

Gebruiksaanwijzing 
 

• Veiligheidskledij aantrekken. 
 

• De te verwijderen betonresten bespuiten of 
instrijken met de SOKALTACK oplossing.  
Naargelang de dikte van de betonkorst, een 
tijd laten inwerken.  Na verwijderen van de 
betonresten, overvloedig afspoelen met 
water. 

 

• De behandeling herhalen indien niet alle 
betonresten verwijderd zijn.  

 

• SOKALTACK kan toegepast worden in 
combinatie met de alkalische reiniger 
TURBO BIG WASH op volgende manier : 
eerst het te reinigen oppervlak innevelen met 
SOKALTACK. Hierna nat in nat innevelen 
met TURBO BIG WASH. Afspoelen met 
zuiver water met lans of hogedrukreiniger 

 

• In geval van twijfel, eerst een proefoppervlak 
bewerken of u richten tot onze technische 
dienst! 

Eigenschappen 
 
 

• De gebruikte tensioaktieve producten zijn 
voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar 
conform de OECD normen. 

 

• Geen nadelige invloeden op diverse 
materialen zoals staal, rubber, lak, glas, 
dichtingen… 

 

• Geen lange termijnschade. 
 

• Voordelig door het hooggeconcentreerde 
product. Te verdunnen in een 1 tot 5 à 10 
delen water.  

Verbruik – Dosering 
 

Volgens de bevuiling: 1 deel SOKALTACK 
oplossen in 5 tot 10 delen water. 

Verpakking – Opslag 
 

25L – 200 L 
 
Bewaren in een goed gesloten verpakking in een 
gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte. 
 
Vermijdt metalen verpakkingsmateriaal. 
 
Voorzichtig behandelen om lekkage te 
voorkomen. 



Voorzorgen bij gebruik 
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