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Toepassingsgebied 
 
  Voor het verwijderen van epoxyharsresten op tegels, natuursteen,  

marmer en straatsteen. 
Als oplosbare vloeistof in afwaswater bij het opvoegen van epoxyhars,  
om vorming van sluier te vermijden. Voor het reinigen van werktuigen en materiaal. 
Voor het verwijderen van coatings en boenwas op keramiek en andere zuurvaste 
ondergronden. 

 
Eigenschappen 
 
  Doeltreffend 

 Lost ook uitgeharde epoxyharssluier op 
 Verlicht het afwassen 
 Voor het reinigen van allerlei vervuilingen 
 Biologisch afbreekbaar 

 
Technische gegevens 
 
 Toepassingsgebied Verbruik/mengverhouding Inwerktijd /

arbeidsgang 
Verwijdering uitgehard 
epoxyvoegsel 

± 50-100 ml / m² / 
arbeidsgang onverdund 

min. 60 - max. 300 min. 

Als oplosbare vloeistof  
in het afwaswater voor 
epoxy-voegwerken 

100 ml op 8 L water 15 - 20 min. 

Verwijdering van voegresten 
onmiddellijk na het voegen 

onverdund max. 15 min. (per deel 
handelen), max. 10 m² / 
arbeidsgang 

Verwijdering van coatings onverdund 30 - 60 min. 
Reinigen van 
industrievloeren 

1 : 1 met water 10 - 20 min. 

Reinigen van werktuigen onverdund 10 - 20 min. 
 

Verpakking 
 

 

 

 1 liter  
 

Bewaring 
 

 2 jaar, koel en droog   bewaren, 
beschermen tegen directe 
zonnestralen 

 

Verbruik  
 

 Zie technische gegevens 
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Verwerking 
 
 Voorbehandeling 

Voor het verwijderen van epoxyhars moet de ondergrond droog en vrij van resterend materiaal zijn.   
Aangedroogde harspotten warm maken en aftikken. Altijd een test uitvoeren! 
 
Werkwijze 
Reiniging van harssluier: 
Epex-Clean gelijkmatig met kwast of rol op het te reinigen oppervlak aanbrengen.  
Volgens uithardingsgraad van de harsemulsie 30 tot 300 min. laten inwerken.  
Per deel handelen (max. 50 m² / arbeidsgang). Na de inwerktijd met een emmer warm water,  
voorzien van reinigingsmiddel, afschuren (groen, rood of blauwe pad) en aansluitend met zeer veel water nareinigen.  
Als laatste reiniging het reinigingsmiddel met een pad en veel water afspoelen. 
 
Toepassing als oplosbare vloeistof in afwaswater: 
Onmiddellijk na het aanbrengen van de mortel met de wasbeurt beginnen (100 ml op 8 L water),  
daarbij zal het te veel aan voegmateriaal met het waswater verbinden.  Fijne pads gebruiken! het harshoudend afvalwater 
twee maal opnemen met een pad met fijne poriën. Ten slotte nogmaals met een, in zuiver water gespoelde,  
spons overgaan. 
 
Verwijdering van voegresten onmiddellijk na het voegen: 
Epex-Clean direct op de vervuilde plaatsen aanbrengen met een kwast en ± 10 min. laten inwerken.  
Per deel handelen  (max. 10 m² / Werkfase).   Het voorgaande eventueel herhalen.   
Aansluitend met een witte pad en water, voorzien van reinigingsmiddel, afwassen. 
 
Verwijdering van coatings: 
Epex-Clean direct op de te bewerken plaatsen aanbrengen en grondig inwerken met een pad, ± 30-60 min. laten intrekken.  
Aansluitend met water en reinigingsmiddel afwassen.  Het voorgaande eventueel herhalen.  
 
Reiniging van industrievloeren: 
Epex-Clean met water in verhouding 1 : 1 mengen en met spons of polierpad (wit) aanbrengen.  Oplossing goed inwerken.  
± 10 - 20 min. laten intrekken en ten slotte met water en reinigingsmiddel reinigen.  Het voorgaande eventueel herhalen. 
 
Reiniging van werktuigen: 
Epex-Clean direct op het verontreinigde werktuig aanbrengen met een kwast en ± 10-20 min. laten inwerken. aansluitend 
met water afspoelen.  Bij hardnekkige vervuiling het werktuig ± 60 min. in Epex Clean leggen en aansluitend goed afspoelen 
met water. Het voorgaande eventueel herhalen. 
 
Berging 
Milieu-informatie 
Epex Clean is CKW-vrij en 100 % biologisch afbreekbaar. Restant van het product verzamelen en terug gebruiken.  
Het in de emmer uitgereageerde en gesedimenteerde epoxyhars overeenstemmend de plaatselijke voorschriften van 
bedrijfsafval bergen. 
 
Belangrijke informatie 
 niet met kunststoffen en lakken in contact brengen (gevaar voor aantasting). 
 Gereinigde oppervlakken tot volledige droging afsluiten, versperren. 
 Gereedschap, pads en sponzen na gebruik onmiddellijk reinigen. 
 
Veiligheidsmaatregelen
Geschikte beschermkleding, beschermhandschoenen en veiligheidsbril dragen.   
Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en een arts raadplegen.  
Wij verwijzen in het bijzonder naar de normen DIN 18 352, DIN 18 157 en de technische fiches van de overkoepelende 
organisatie van de Duitse bouwnijverheid e.V.(officieel geregistreerde vereniging).

 

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke 
berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze 
medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan 
ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden. 

  


