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Silclean 
Terrasreiniger voor silexdals/ingewassen grindtegels, 

betonklinkers, kasseien, kunststofvloeren (PVC), 

geglazuurde tegels, sanitair, enz. 

 
 

 Gebruiksaanwijzing 

Toepassing: Devo Silclean is een zwak-

zure reiniger zonder zoutzuur, doch met 

sterk reinigende en ontvettende 

eigenschappen. Devo Silclean is een 

zeer polyvalent product. Verwijdert 

aangekoekt vuil, roestafzettingen, 

zeepresten, kalkaanslag, en alle aanslag 

van luchtverontreiniging op 

zuurbestendige stenen vloeren, 

kunststofvloeren, enz. Bijzonder 

aanbevolen voor ruwe stenen vloeren. 

Devo Silclean heeft sterk ontkalkende 

en penetrerende eigenschappen zonder 

dat de behandelde oppervlakken 

worden beschadigd. Hierdoor is Devo 

Silclean ook goed inzetbaar voor een 

veilige verwijdering van cementsluier op 

tegels, vloeren en wanden. 

 Zwak-zure werking; 

 Ook als anti-kalk reiniger voor 

sanitaire ruimten, zwembaden en 

keukens; 

 Veilig en economisch in gebruik; 

 Fosfaatvrij en biologisch 

afbreekbaar; 

 Aangenaam parfum. 

Bijzondere eigenschappen: Door zijn 

zwak-zure werking is Devo Silclean 

eveneens uitermate geschikt voor het 

grondig reinigen van alle sanitair als 

anti-kalk reiniger! 

Raadpleeg ook de technische fiche van 

Devo Silclean. De gebruiker dient vóór 

gebruik en op eigen risico uit te testen 

of het product geschikt is voor de 

betreffende vloer! 

Niet gebruiken op blauwe steen, 

marmer, travertin of andere 

zuurgevoelige stenen. 

Voorbereiding ondergrond: De vloer steeds eerst droogreinigen. Alle grofvuil verwijderen. 

Voorbereiding product: Doseer, afhankelijk van de graad van vervuiling, 1l Devo Silclean op 3l tot 

10l water. Warm water versterkt de reinigende werking! 

Aanbrengen: het mengsel aanbrengen en verdelen met schrobborstel, mop of met een rotatieve 

machine met schrobborstel en watertank. Enkele minuten laten inwerken en schrobben met een 

schrobborstel. Voor een betere reiniging van terrasvloeren, schrobben met een rotatieve machine 

met wit-groene borstel of siliciumborstel. Voor verticale vlakken, sanitair enz, het Devo Silclean 

mengsel aanbrengen met een sprayfles. Steeds grondig naspoelen met water! 

Verwerkingstemperatuur: 10 – 25°C. 

Verbruik: 60 - 100 m²/L. 

Reiniging gereedschap: met water. 

Houdbaarheid: onbeperkt in originele gesloten verpakking. Vorstvrij bewaren. 

Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen: Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen 5% - 

15%. 

Devo Silclean wordt gebruikt voor het verwijderen van roest- en kalkafzettingen op 

zuurbestendige tegels, douche- en badkuipen, sanitaire ruimten, zwembaden en keukens. 

Bijzonder aanbevolen voor een veilige verwijdering van cementsluier op tegels, vloeren en 

wanden. 
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Silclean 

Technische eigenschappen 
  
Beschrijving (type): Terras- tegelreiniger met ontkalkende werking. 

Basis: Zwak-zure reiniger zonder zoutzuur, op basis van fosforzuur. 

Karakteristieke eigenschappen: Door toevoeging van corrosie- inhibitoren kan Devo Silclean veilig gebruikt worden op zuurbestendige 

steensoorten, glazuur, kunststoffen, chroom en roestvrij staal.  

Verwerking:  

Ondergrond: Zuurbestendige ondergronden 

Materiaaltemperatuur: 10 – 25°C. 

Luchtvochtigheid: N.v.t. 

Materiaalvochtigheid: N.v.t. 

Voorbereiding product: Doseer, afhankelijk van de graad van vervuiling, 1 L Devo Silclean op 3 L tot 10 L water. 

Pot life: N.v.t. 

Te verwerken door middel van: Rotatieve machine met schrobborstel, manuele schobborstel, sprayfles,… 

Te verdunnen/te reinigen met: Water 

Verbruik/uitstrijkvermogen: 60 - 100 m²/L. 

Laagdikte: N.v.t. 

Afwerking: N.v.t. 

  

Fysische en chemische eigenschappen:  

Kleur(en): Heldere kleurloze vloeistof 

Reuk : Kenmerkend 

Consistentie: Vloeibaar. 

Viscositeit: 1 mPa.s 

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 1,113 kg/L 

Vaste stoffen in gewicht en/of volume: - 

VOC-gehalte: 5 % 

Droging bij 20°C/65% RV: - 

Volledige uitharding: N.v.t. 

Glans (H.60°): N.v.t. 

pH 20°C: 0,1 

Oplosbaar: Volledig oplosbaar in water. 

Dampspanning/20°C, Pa: 2332 

Vlampunt: N.v.t. 

Zelfontbranding bij: 230°C 

Afschuifsterkte: N.v.t. 

Houdbaarheid: Onbeperkt in gesloten verpakking, droog bewaren. 

  

Veiligheid: 

   

Bevat: Fosforzuur, 2-butoxyethanol, Isotridecanol geëthoxyleerd. Gevaar: Kan bijtend zijn voor metalen. 

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Uitsluitend in de oorspronkelijke 

verpakking bewaren. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende 

handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de 

mond spoelen, GEEN braken opwekken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor 

zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de 

plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij 

het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 

  

Ecologische informatie:  

Biologisch afbreekbaar: De oppervlakte-actieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid 

zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. 

Verwijdering: Het product mag geloosd worden in de aangegeven gebruiksconcentraties, indien nodig, na neutralisatie tot 

pH 7. Eventuele beperkende maatregelen van de plaatselijke overheid dienen steeds nageleefd te worden. 

  

Levering/vervoer:  

Verpakking(en): 1 L en 5L 
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