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1. Toepassingen 
 
• Cementsluierverwijderaar 
• Voor keramiek, kleistenen en zuurbestendige stenen 

 
 

2. Eigenschappen 
 
• Veroorzaakt geen giftige dampen 
• Lost restanten na plaatsing op en verwijdert cementsluier, kalkresten en roestplekken 

 
 

3. Gebruiksaanwijzing  
 
Voor de schoonmaak na de plaatsing: het is aangeraden om het oppervlak vooraf nat te maken met water. 
Gebruik vervolgens de CEMENT STOP opgelost in water volgens de verhouding 1:5 of 1:10 (1 liter product in 5 of 
10 liter water). Verdeel de oplossing over enkele meters tegelijk, wacht 2 tot 3 minuten en schrob vervolgens 
zorgvuldig met een borstel of vloerschrobmachine. Neem de resterende oplossing op met een dweil of een 
bouwstofzuiger en spoel overvloedig na met water. Herhaal deze handelingen indien nodig.  
 
Voor het uitzonderlijke onderhoud van buitenvloeren die tekenen van veroudering vertonen (smog, stof …), los 
het product op volgens 1:10. 
 
Opgelet: niet gebruiken op kalkstenen of op eender welk materiaal dat gevoelig is voor zuren. Test vooraf op 
een klein oppervlak of het materiaal effectief bestand is tegen het product. Voor elementen in aluminium, 
gebruik het product volgens de gebruiksaanwijzing maar met behulp van een zachte spons. 
 
Bewaartemperatuur: tussen 5° en 30°C. Het product moet worden aangebracht op het materiaal bij een 
temperatuur tussen 5° en 30°C. 
 
Het is aangeraden om handschoenen, kledij met lange mouwen, een masker en een veiligheidsbril te dragen.  
 
Klachten omwille van het niet naleven van deze richtlijnen worden niet aanvaard. 
 
 

4. Rendement en oplossing 
 

Toepassing Waarde 

Kleistenen 1:5 10 – 20 m² 

Keramische tegels 1:5 40 m² 

Ruwe steen 1:5/1:10 20 – 35 m² 

 
Het rendement is louter indicatief. 
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5. Technische specificaties  
 

Toepassing Waarde 

Kleur Transparant 

pH 1 

Oplosbaarheid Oplosbaar in water 

Samenstelling 

Bevat minder dan 5% niet-
ionische oppervlakte-actieve 
stoffen, tussen de 15% en 30% 
fosfaten 
Andere bestanddelen: parfum, 
Hexyl Cinnamaldehyde 

 
 

6. Algemene productinformatie 
 
U vindt de algemene productinformatie op onze website. 
 
We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het 
recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. 
 
De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_NL.pdf
http://www.marshalls.be/
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