REINIGEN &
ONTVETTEN
Gebruikersgids

P R O F E S S I O N A L

TEC7 maakt het gemakkelijk
In de (vak-)handel vind je tientallen reinigingsmiddelen voor honderden verschillende vervuilingen.
Voor je het weet heb je een hele kast vol potjes die je
bijna nooit gebruikt, maar die je wel betaalt.
Bij TEC7 geloven we dat je zo veel mogelijk moet doen
met zo weinig mogelijk producten. Dat geldt ook voor
de reinigers. Daarom stellen we dit assortiment voor.
Deze 7 reinigingsmiddelen volstaan voor meer dan
95% van alle verontreinigingen.

Losmaken, verwijderen
Eigenlijk is reinigen niet moeilijk. Het komt er op
aan om het juiste reinigingsmiddel te kiezen en
dat correct toe te passen. Dat is afhankelijk van het
soort verontreiniging en de ondergrond. Daarover
leest u meer in deze gids. Maar we geven u ook tips
voor enkele specifieke, moeilijke soorten vuil.

VRAGEN?
info@tec7.be
facebook.com/Tec7.Belgium
+32 (0)14 85 97 37

"PERFECT REINIGEN IS NIET
MOEILIJK."
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5

regels voor goed en
veilig reinigen.
1

Ken je vijand.

Eerst denken, dan doen. Onderzoek met welk
soort vuil je te maken hebt, dan helpt deze
gids je om het beste reinigingsmiddel en de
snelste werkwijze te vinden!
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Doe de test!

Je wil het vuil weg zonder de ondergrond te
beschadigen. De TEC7-reinigers zijn veilig als
je ze correct gebruikt. Lees dus altijd goed de
technische fiche. In geval van twijfel kan je op
een onopvallende plaats testen of het materiaal bestand is tegen het reinigingsmiddel.

3

Neem de tijd.

Reinigers hebben tijd nodig om hun werk
te doen. Vaak maar enkele seconden, maar
soms kan een inweektijd van enkele uren
nodig zijn. De regel is: langer wachten =
minder schrobben!
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Warmte poetst sneller.

Warmte is energie. Als je het reinigingsmiddel extra energie geeft, werkt die sneller
en krachtiger. Maar overdrijf niet. Wat te heet
is voor je handen, is vaak ook te heet voor de
ondergrond!
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Gebruik je eigen kracht.

Bij hardnekkige kalk- en roestaanslag en
zware vervuiling gaat niets boven een stevige
schrobbeurt. Gebruik de TEC7 Scarabee op
alle gladde oppervlakken en een borsteltje op
ruwe ondergrond.
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Spoel het vuil weg.

Als de vervuiling weg is, moet je altijd
naspoelen met zuiver water of nawrijven
met een vochtige doek. Zo verwijder je de
laatste sporen van de vervuiling én van het
reinigingsmiddel. Dat voorkomt de vorming
van strepen of een vervelende waas.
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Geen zuur op kalk.

Ca-clean is een zure reiniger, en daarmee
moet je oppassen op kalkhoudende
materialen zoals arduin, marmer, gepolierd
beton of kalksteen. Twijfel je? Kijk op pg.28
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NATUURLIJKE VERVUILING

Wat?
Natuurlijke vervuiling is afkomstig van mensen,
dieren en planten.
Voorbeelden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Modder
Sporen van uitwerpselen en urine
Groene (algen) en zwarte (schimmel) aanslag
Harsvlekken van naaldbomen
Honingdauw van lindebomen
Natuurlijke vetten en oliën
Vingerafdrukken
Vervuiling in de (groot-) keuken

Hoe verwijderen?
• Gebruik een watergedragen reinigingsmiddel
• Als je hard moet schrobben, heb je niet lang 		
genoeg laten inweken
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Welke TEC7 reiniger(s)?
HP Clean (pg.20)
• Algemene natuurlijke vervuiling
• Poetsen van grote oppervlakken (vloeren, auto,
caravan, …)
• Groene en zwarte aanslag
• Licht tot matig vervuilde gevels
(hoge drukreiniger)

Multiclean (pg.23)
• Vingerafdrukken op gladde oppervlakken
• Spiegels & glas
• Potloodstrepen

Scrub (pg.31)
• Hardnekkige aanslag
• Alle harde, gladde oppervlakken
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KALK EN ROEST VERWIJDEREN

Wat?
Kalkaanslag bestaat uit verbindingen van Calcium (Ca).
•
•
•
•

Witte waas op ruiten
Cementvlekken
Harde aanslag onder een druppelende kraan
Witte vlekken op sanitair en kraanwerk

Roest is verweerd en geoxideerd ijzer. Het heeft een
roodbruine kleur. Ook andere metaaloxides hebben
een specifieke kleur.
• Roestvlekken op ouder roestvrij staal (inox)
• Aflopers op de gevel onder verroest ijzerwerk
• Groene uitslag van koper

Hoe verwijderen?
• Op alle kalkvrije ondergronden: gebruik een 		
sterk zure reiniger (zie ook tip 1, p18)
• Op kalkhoudende ondergrond: gebruik een 		
schuurmiddel
• Verwijder zo veel mogelijk oppervlakkige 		
aanslag met een borstel of schuurmiddel
• Laat voldoende inwerken
• Goed naspoelen!
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Welke TEC7 reiniger(s)?
CA Clean (pg.28)
• Enkel op kalkvrije ondergrond!
(zie ook tip 1, p18)
• Verwijderen van cementsluier
• Reinigen van vuile tegelvoegen
• Kalkwaas op ruiten
• Roestvlekken op inox, graniet, …

Scrub (pg.31)
•
•
•
•

Ook op kalkhoudende ondergrond
Alle harde, gladde ondergronden
Verwijdert hardnekkige kalk- en roestaanslag
Roestvlekken op Inox, graniet,...
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VETTEN EN OLIËN

Wat?
Er zijn honderden soorten vetten en oliën. Ze
hebben echter één kenmerk gemeen: ze zijn
waterafstotend.
•
•
•
•

Frituurvet en –olie
Motorolie, hydraulische olie
Smeervetten
Vetvlekken van menselijke of dierlijke oor-		
sprong (huid, haar)

Hoe verwijderen?
• Verwijder zo veel mogelijk opliggend vet/olie
• Gebruik een onverdunde alkalische reiniger
(HP Clean) of een oplosmiddel (TEC7 Cleaner)
• Warmte helpt om vetten te doen smelten en olie
minder dik te maken
• Laat lang genoeg inwerken
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Welke TEC7 reiniger(s)?
HP Clean (pg.20)
• Vetvlekken in (groot-)keukens
• Grote oppervlakken: auto, garage, …
• Vooral voor natuurlijke vetten en oliën

TEC7 Cleaner (pg.24)
• Minerale oliën
• Ontvetten van motoronderdelen, gereedschap

Multiclean (pg.23)
• Vette vingers op glas, inox, aluminium
• Vuile handen op deuren, autostuur, laptop,...
• Donkere vlekken op hoofdsteunen
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KITTEN, PUR EN ANDERE CHEMISCHE
VERVUILING
Wat?
Chemische vervuiling is erg moeilijk tot onmogelijk
te verwijderen. TEC7 biedt hier enkele innovatieve
oplossingen!
•
•
•
•
•
•

TEC7 of siliconen aan handen of kledij
Uitgeharde TEC7 en andere kitten
Gemorst PUR-schuim, vers en/of uitgehard
Lijmsporen
Oude vlekken van verf of lak
Graffiti

Hoe verwijderen?
• Verwijder zo veel mogelijk met mechanische 		
middelen: mes, krabber, …
• De inweektijd kan lang tot zeer lang zijn
• Hoe ouder de verontreiniging, hoe moeilijker te 		
verwijderen
• Test altijd of de ondergrond bestand is tegen de 		
reiniger!
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Welke TEC7 reiniger(s)?
Powerwipes (pg.27)
•
•
•
•
•

Alle verse kitten en lijmen
Vers gemorst PUR-schuim
Handreiniging
Kleine stukken graffiti op vlakke ondergrond
Inktvlekken

Remove All (pg.35)
•
•
•
•

Uitgeharde TEC7, siliconenkit, afdichtingskit
Uitgeharde PUR-vlekken
Verven en lakken
Graffiti

TEC7 Cleaner (pg.24)
•
•
•
•

Lijmsporen
Zelfklevers
Niet-uitgeharde TEC7, Rock7, ...
Inktvlekken op solventbasis
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PRO TIPS

Hoe weet ik of iets kalkhoudend is?
Kalk reageert op zuur. Je kan dus op een
onopvallende plaats enkele druppels azijn of een
ander licht zuur aanbrengen. Begint de ondergrond
licht te bruisen of zie je vorming van gasbelletjes?
Dan is het een kalkhoudende ondergrond en mag je
dus geen zure reiniger als Ca-Clean gebruiken!

Hoe test ik de ondergrond?
Breng wat reiniger aan op een witte doek. Wrijf
ermee op een onopvallende plaats. Zie je iets van
de kleur of het materiaal van de ondergrond op de
doek? Dan is de ondergrond niet bestand tegen die
reiniger. Zie je niets? Wacht een tiental minuten en
herhaal op dezelfde plaats. Is er nog geen reactie,
dan kan je de reiniger veilig gebruiken.

Ontvetten voor je lijmt, lakt of schildert.
Op elk oppervlak ligt een onzichtbare vettige laag
en die moet eerst weg voor je gaat schilderen of
verlijmen. Anders komt de verf of lijm los. In de
meeste gevallen gebruik je best Multiclean. Op
grote, gladde muren ontvet je met verdunde (1/10)
HP Clean. In dat geval wrijf je even na met een
zuivere vochtige doek.

Afwerken van TEC7 en andere
professionele kitten.
TEC7 en FLEX7 kan je erg glad afstrijken met TEC7
Cleaner. Breng een kleine hoeveelheid aan op een
goede afstrijktool en verwijder regelmatig het
teveel aan kit. Spuit nooit TEC7 Cleaner op de voeg.
Op natuursteen en andere poreuze oppervlakken
gebruik je best HP Clean als afstrijkmiddel!
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Grasvlekken op textiel.
Eens gewassen zijn de vlekken zeer moeilijk
te verwijderen. Reageer best zo snel mogelijk.
Ingedroogde vlekken zijn moeilijker te verwijderen.
Test eerst het textiel op een onopvallende plaats
(zie tip 2). Spuit een kleine hoeveelheid HP Clean op
de grasvlek. Laat 30 seconden inwerken en wrijf na
met een vochtige doek. Zo nodig herhalen. Daarna
direct en overvloedig spoelen met zuiver water. Bij
voorkeur direct wassen in de wasmachine.

Verwijderen van vetvlekken op je terras.
Breng net voldoende HP Clean aan om te
bevochtigen. Wrijf in met een borstel en laat enkele
minuten inwerken. Spuit dan ruim Multiclean op het
oppervlak. Wacht tot het schuim begint in te zakken
en neem af met een zuivere, vochtige doek. Herhaal
indien nodig en spoel goed na met zuiver water.
Voor minerale (motor-)olie gebruikt u TEC7 Cleaner
in plaats van HP Clean.
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HP CLEAN

Geconcentreerde allesreiniger & ontvetter

Wat?
HP Clean is een krachtige allesreiniger met
dieptewerking.
•
•
•
•

Voor natuurlijke vervuilingen
Solvent- en zuurvrij, veilig op alle materialen
Oog- en huidvriendelijk, biologisch afbreekbaar
H.A.C.C.P. conform

Hoe?
Raadpleeg steeds de technische fiche op
www.tec7.be voor de verwerkingsvoorschriften.
• Vernevel HP Clean van beneden naar boven
• Laat even inwerken volgens vervuiling
• Eventueel schrobben of behandelen met een 		
hogedrukspuit
• Spoel altijd goed na
Test op een onopvallende plaats op kleurvastheid.

Tips
• Gebruik HP Clean best niet in de volle zon 		
Nooit laten opdrogen
• Bij contact met glas steeds zeer goed naspoelen
• HP Clean is geschikt voor het solventvrij ont-		
vetten van werkstukken voor o.a. verlijming, 		
schilderwerken, laswerken, …. Goed naspoelen
met zuiver water
• HP Clean is geschikt voor gebruik in een hoge
drukreiniger met een detergentenreservoir
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GROENAANSLAG

MODDER

GROENAANSLAG

OLIE

VLOER

TEXTIEL

KUNSTLEDER

GLAS

KUNSTSTOF

PLEXI

INOX

MULTI CLEAN

Krachtige schuimende reiniger/ontvetter

Wat?
Veilige én krachtige schuimende reiniger en
ontvetter.
• Haalt diepere vervuiling naar de oppervlakte
• Ook ideaal voor gladde en/of verticale
toepassingen
• Laat geen strepen na, zonder naspoelen
• Zuurvrij en veilig op alle materialen

Hoe?
Raadpleeg steeds de technische fiche op
www.tec7.be voor de verwerkingsvoorschriften.
• Multi Clean goed schudden, aanbrengen en 		
even laten inwerken
• Vervuiling loswrijven met een zuivere, micro		
vezeldoekdoek
• Goed droogwrijven met een andere
microvezeldoek
• Herhalen indien nodig
Test op een onopvallende plaats op kleurvastheid.

Tips
• Multiclean haalt diepliggende vervuiling naar 		
boven op ruwe oppervlakken: baksteen, hout,
textiel, zetelbekleding, …
• Uitstekend geschikt voor het ontvetten voor
verlijming
• Verwijdert vuile vingerafdrukken en
potloodstrepen

23

TEC7 CLEANER

Veilige solventreiniger & ontvetter

Wat?
TEC7 Cleaner is een veilige én krachtige reiniger en
ontvetter.
• Zuurvrij, veilig op quasi alle materialen
• Tast geen kunststoffen aan
• Laat geen vette film na

Hoe?
Raadpleeg steeds de technische fiche op
www.tec7.be voor de verwerkingsvoorschriften.
• Vernevel TEC7 Cleaner op het oppervlak.
• Laat even inwerken en wrijf droog met een
pluisvrije, zuivere doek
• Laat TEC7 Cleaner volledig verdampen alvorens 		
te verlijmen
• Herhaal indien nodig
Test op een onopvallende plaats op kleurvastheid.

Tips
• Perfect voor het afstrijken van verse TEC7, FLEX,
X-TACK, ROCK, WALL, FLOOR, ...
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ONTVETTEN MOTOR

TEERVLEKKEN

ONTVETTEN

KIT AFSTRIJKEN

OLIE

GRAFFITI

INKT

OLIE

KIT HANDEN

OLIE HANDEN

POWER WIPES

Reinigingsdoekjes voor extreme vervuiling

Wat?
Power-wipes horen thuis in elke werkplaats. Het
zijn de krachtigste kant-en-klare reinigingsdoekjes
op de markt.
• Non-woven textiel: sterk materiaal
• Geïmpregneerd met een krachtige reiniger, 		
geen water nodig
• Handvriendelijk, bevat glycerine.
• Lang houdbaar

Hoe?
Raadpleeg steeds de technische fiche op
www.tec7.be voor de verwerkingsvoorschriften.
• Scheur een doekje af en wrijf op de vervuiling
Eventueel even op de vervuiling laten inwerken
Test op een onopvallende plaats op kleurvastheid.

Tips
• Gebruik Power Wipes om inktresten te
verwijderen van toestellen
• Power wipes zijn ideaal om gemorste TEC7, 		
lakken of PUR-schuim van de handen te
verwijderen
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CA CLEAN

Verwijdert roest, kalk en cementsluier

Wat?
Ca-Clean is klaar voor gebruik in deze
schuimtrigger. Door schuimvorming is een langere
inwerking mogelijk. Veilig voor RVS, rubber
dichtingen, keramiek, kunststof, … . Ca-Clean is
HACCP-conform en heeft een pH van 1,2 (sterk
zuur).

Hoe?
Raadpleeg steeds de technische fiche op
www.tec7.be voor de verwerkingsvoorschriften.
• Aanbrengen met de schuimtrigger.
• Maximum 60 minuten laten inwerken
naargelang de vervuiling.
• Naspoelen met zuiver water en herhalen indien
nodig.
NIET GEBRUIKEN OP HOUT, LEDER, TEXTIEL
EN KALKHOUDENDE OPPERVLAKKEN ZOALS
MARMER, BETON, KALKSTEEN, ... . NOOIT
MENGEN MET ANDERE REINIGINGSMIDDELEN.

Tips
• Hoe herken je kalkhoudende materialen? Zie 		
pagina 18
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AANSLAG TEGELS

KALKAANSLAG

ROEST GRANIET

KALKAANSLAG

WITTE WAAS GLAS

CEMENTSLUIER

KALKAANSLAG

ROEST

ROEST

KACHELGLAS

METAAL

SCRUB

Reinigings- en schuurcrème

Wat?
Scrub is een reinigings- en schuurcrème voor
harde oppervlakken.
• Reinigt, vernieuwt en beschermt in één
handeling
• Laat een licht waterafstotende beschermlaag
achter
• Huidvriendelijk en biologisch afbreekbaar
• HACCP conform

Hoe?
Raadpleeg steeds de technische fiche op
www.tec7.be voor de verwerkingsvoorschriften.
Niet geschikt voor gelakte, verniste of geschilderde
oppervlakken. Bij twijfel een test doen op een nietzichtbare plaats.
•
•
•
•
•

Scrub aanbrengen op een vochtige doek
Het oppervlak inwrijven tot schuimvorming
Drukkend wrijven indien nodig
Spoelen met zuiver water
Drogen met een zuivere microvezeldoek

Tips
• Gebruik de TEC7 Scarabee voor een perfecte 		
afwerking
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SCARABEE

Krachtige gomspons

Wat?
Scarabee is een professionele reinigingsspons met
een ‘gom’-effect. In combinatie met o.a. Scrub, HP
Clean of Ca-clean versterkt het de werking van de
reiniger en zorgt u hiermee voor een glad en zuiver
resultaat.
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@

GRAFFITI
@

@

UITGEHARDE PUR

KIT VERWIJDEREN

REMOVE ALL

Reiniger voor hardnekkige chemische
vervuiling

Wat?
Reiniger/afweekmiddel voor hardnekkige chemische
vervuiling.
•
•
•
•

Uitgehard PUR-schuim
Kit- en lijmresten
Graffiti, verven en lakken
Roetaanslag

Remove All dringt door vervuiling en verbreekt de
hechting op de ondergrond. Oude verflagen komen los,
uitgeharde kit lost van de ondergrond en resten PUschuim verweken zodat ze eenvoudig te verwijderen zijn.
Remove All is milieuvriendelijk en eenvoudig in gebruik.
Hoe?
WAARSCHUWING: Remove All dringt door de vervuiling
en verbreekt de hechting met de ondergrond. Test
daarom steeds de ondergrond op bestendigheid. Extra
voorzichtigheid is geboden op:
•
•
•
•

Gelakte en geverfde oppervlakken
Poedercoatings
Laminaat, fineer en andere gelijmde toplagen
Geprinte en bedrukte oppervlakken

Dit losweekmiddel is geen afbijtmiddel en heeft daardoor
voor sommige toepassingen meer tijd nodig, van enkele
minuten tot enkele uren. Het resultaat en de snelheid
kunnen variëren naargelang de samenstelling van het te
verwijderen materiaal.
•
•
•
•
•
•

Snij en schraap zo veel mogelijk vervuiling weg 		
(PUR-schuim, kit, …)
Verwijder stof en vuil
Breng voldoende Remove All aan en laat 			
inwerken naargelang de toepassing
Verwijder de losgeweekte vervuiling
Herhaal indien nodig
Altijd goed naspoelen met zuiver water

Tips
•
•

Remove All dringt door het materiaal. Hoe 		
dunner de vervuiling, hoe sneller het product zal 		
werken
Harde verfborstels worden weer bruikbaar door 		
ze enkele dagen te laten weken in Remove All
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Heeft u nog vragen over onze cleaners?
Ga naar onze website en wij helpen u zo
snel mogelijk verder.

Industrielaan 5B
2250 Olen - Belgium

Tel :+32 14 85 97 37
Fax: +32 14 85 97 38

E-mail: info@tec7.com
BTW: BE0436274623

Tec7 is een geregistreerd merk van Novatech International
Tec7 est un membre de Novatech International

