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FillCleaner EVO 
ECOLOGISCH REINIGINGSMIDDEL VOOR DE VERWIJDERING VAN 
RESTEN VOEGWERK UITGEVOERD MET FILLGOOD EVO, 
WATERGEDRAGEN POLYURETHAAN DICHTINGSMIDDEL, EEN 
COMPONENT EN KLAAR VOOR GEBRUIK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESCHRIJVING 
FillCleaner EVO is een ecologisch reinigingsmiddel met neutrale pH, 
delicaat op de keramische oppervlakken, bestaande uit ingrediënten 
afkomstig van geheel biologisch afbreekbare natuurlijke stoffen. 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN 
FillCleaner EVO is de specifieke reiniger om vanaf het oppervlak van 
de tegels of het glasmozaïek de harsachtige resten van het voegwerk 
met de polymeermortel FillGood EVO te verwijderen. 
De bijzondere viscositeit maakt het product ook geschikt voor 
toepassingen op wanden, zonder glijbeweging. Het product is 
effectief tegen oppervlakkige resten, zonder de in de voegen 
aangebrachte polymeermortel te beschadigen. FillCleaner EVO is 
ook geschikt als ontvetter voor keramische oppervlakken in contact 
met levensmiddelen, zoals bijvoorbeeld keukenbladen. 
 
TOEPASSING 
De verwijdering van eventuele transparante vlekken op het oppervlak 
van de tegels of het mozaïek, veroorzaakt door de filmvorming van de 
hars in de polymeermortel FillGood EVO, moet gebeuren na ten 
minste 24 uur na het voegen, met de neutrale reiniger FillCleaner 
EVO. 

 
 
 
Breng dit product onverdund aan op het oppervlak en wrijf na enkele 
minuten met het witte vilt (art. 109GBNC); spoel af met een vochtige 
spons en droog het oppervlak met een schone doek. Aanbevolen 
wordt om het reinigingsmiddel FillCleaner EVO op niet te grote 
gebieden aan te brengen (ongeveer 1- 2 m2) zodat het niet langer 
dan 5 - 7 minuten in contact blijft met de voegen. 
 
WAARSCHUWINGEN 
• Gebruik het product puur, onverdund 
• De reiniging met FillCleaner EVO moet plaatsvinden na ten minste 
24 uur na het voegen met FillGood EVO. 
• Gebruik het product niet voor toepassingen die niet op dit 
technische gegevensblad worden vermeld. 
 
VERPAKKINGEN 
Flessen met verstuiver van 0,75 liter. Dozen met 12 flessen. 
 
VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product dat op 
verzoek beschikbaar is. 
 
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK 
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IDENTIFICATIEGEGEVENS   

Fysische toestand Transparante kleurloze gel 

Geur Kenmerkend 

Soortelijk gewicht van het mengsel 995 ± 10 g/l 

pH (5% in water) 6,5 - 7,5 

Tariefindeling 3402 90 90 

Opslagtijd 
24 maand in de oorspronkelijke en afgesloten verpakking, bewaard op een koele en 
droge plaats. 
Is niet vorstbestendig. 

Verbruik 10 m2 / per verpakking  

 

TOEPASSINGSGEGEVENS  

Gereedschap Wit vilt (art. 109GBNC) en spons 

Toegestane toepassingstemperatuur Van +5°C tot +30°C 

Wachttijd voor de reiniging Na ten minste 24 uur na het voegen met FillGood EVO 

Maximale contacttijd op de voegen Niet langer dan 5-7 minuten 

 
Alhoewel de in dit gegevensblad opgenomen informatie het resultaat is van onze beste ervaring, heeft de informatie een louter indicatieve waarde. 

Voor elk specifiek geval moeten er voorafgaande praktijktests worden uitgevoerd door de gebruiker die verantwoordelijk is voor het eindresultaat van de werkzaamheden. 
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