
 

Reinigers 

NEUGEL 

Onderhoud Natuursteen 
Geconcentreerde pH-neutraal onderhoudsproduct voor normaal 
onderhoud van natuursteen of andere absorberende oppervlakken. 

 
Onderhoud Natuursteen is een geconcentreerd pH-neutraal onderhoudsproduct speciaal voor 
het normale onderhoud van alle natuurlijke oppervlakken en voor materialen met een gemiddeld 
of middelhoog absorptievermogen. 

 
Onderhoud Natuursteen is uiterst effectief tegen vuil, maar vriendelijk voor het schoon te maken 
oppervlak. Dankzij de speciale formule, die rijk is aan natuurlijke ingrediënten, voedt Onderhoud 
Natuursteen het oppervlak, waardoor er met de tijd een mooi en vol uiterlijk ontstaat en de 
vuilbestendigheid zal verhogen. Dit geldt ook voor bijzonder ruwe en absorberende materialen zoals 
cotto en terracotta. Onderhoud Natuursteen kan ook worden gebruikt op vloeren die zijn 
behandeld met een was of een andere afwerking, zonder dat deze wordt aangetast. 
Integendeel, Onderhoud Natuursteen draagt bij aan het beschermend effect van de eventueel 
aanwezige behandeling.  
 
Onderhoud Natuursteen heeft een uitstekende reinigende werking en laat een aangename, 
frisse geur na.  Onderhoud Natuursteen is eenvoudig in gebruik. Het wordt aangebracht met 
gebruikelijke materialen, zoals een dweil of vlakmop. Nadweilen is niet nodig en de effectieve 
werking tegen vervuiling beschadigd geen materialen. 

 
EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN 

 
✓ Uitstekende schoonmaak-eigenschappen 
✓ Vriendelijk voor het oppervlak, effectief tegen vuil 
✓ Ideaal voor gebruik op normaal tot middelhoge poreuze oppervlakken 
✓ Naspoelen niet nodig 
✓ Laat een aangename en frisse geur achter  
✓ Beschadigt de aanwezige behandeling van het oppervlak niet 
✓ Bouwt geen laagjes op   
✓ Zorgt voor een mooi en vol uiterlijk van het oppervlak 
✓ Regelmatig gebruik zal het oppervlak meer bestand maken tegen vervuiling 

 
GEBRUIK 
Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast.  
Geschikt voor gebruik op: marmer-cement agglomeraat, marmer-hars agglomeraat, leisteen, 
zandsteen, basaltina – lavagesteente, gesmoten basalt, cementina, beton, cotto, graniet, 
kalksteen, marmer, Eco- stone, porfier, kwartsiet, terracotta, travertin en tufsteen. 

 
VERBRUIK 
900-1100 m2/l 
 
BENODIGDE MATERIALEN 
Dweil, vlakmop, schrob-zuigmachine. 
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Reinigers 

NEUGEL 
Geconcentreerde pH-neutrale reiniger voor het normale onderhoud van natuursteen 
of andere absorberende oppervlakken. 

 

STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING 
 

    Voorbereiden en reinigen van het oppervlak  
1. Voordat u begint met het schoonmaken van het oppervlak met Onderhoud Natuursteen, is het 
zeer raadzaam om losse vervuiling te verwijderen met een bezem en/of stofzuiger.  
 

Toepassing 
Onderhoud Natuursteen wordt verdund met water: 
- 2 dopjes product in een emmer water (circa 5 liter) bij gebruik op oppervlakken met een 
gemiddelde absorptie, zoals marmer of graniet 
- 4 dopjes in een emmer water (circa 5 liter) bij gebruik op oppervlakken met een hoge of 
middelhoge absorptie, zoals cotto of terracotta 

 

Na het verdunnen met water, zoals hierboven aangegeven, wordt het oppervlak op de gebruikelijke 
wijze gedweild met een dweil of vlakmop.  
 
Dweil de vloer met een dun laagje van het water/product mengsel op het oppervlak. Schrob subtiel 
in geval van meer hardnekkige vlekken of vervuiling. Bij gebruik van de hierboven genoemde 
mengverhouding is nadweilen of naspoelen van de vloer niet nodig.  
 
Ingebruikname 
Zodra de vloer droog is, kan deze weer in gebruik genomen worden. 
 

INSTRUCTIE EN RICHTLIJNEN 

Dit product kan worden toegepast zonder verdere specifieke instructies of richtlijnen. 
 

REINIGING VAN MATERIALEN 

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met water. 
 

VEILIGHEID 

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van  
het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op. 

 

FYSIEKE EN TECHNISCHE INFORMATIE 

 
  Kleur:   Groen 

pH: 8,5±0,5 

 
 

OPSLAG 
Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking. 
 

HOUDBAARHEID 
36 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats. 
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Vorm: Gel 
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Reinigers 

NEUGEL 
Geconcentreerde pH-neutrale reiniger voor het normale onderhoud van natuursteen 
of andere absorberende oppervlakken. 
 

VERPAKKING 

- 1 l fles  -  12 flessen per doos 

- 5 l can - 4 cans per doos 
 

IDENTIFICATIE VAN GEVAREN 

 
H318 Veroorzaakt ernstige oogschade. 

P264 Handen grondig wassen na gebruik. 

 
P280 Draag beschermende          handschoenen/beschermende  kleding/oogbescherming/
 gelaatsbescherming. 

P332+P313 Als er huidirritatie optreedt: vraag medisch advies/aandacht.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Versie 2.0 – 5/09/2016 

 
Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg altijd de laatste versie van het 
gegevensblad, beschikbaar op de site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behoudt zich het recht voor om de 
gegevens en informatie in het gegevensblad bij te werken en/of te wijzigen.  

 
De informatie in dit technisch informatieblad is gebaseerd op onze ruime ervaring in technisch en operationeel 
onderzoek. In ieder geval moet u altijd een voorafgaande test uitvoeren om de geschiktheid van het product voor het 
beoogde gebruik en het soort materiaal waarop het zal worden aangebracht te verifiëren. De informatie en suggesties 
kunnen niet worden opgevat als verbintenis of resulteren in onze verantwoordelijkheid, aangezien de voorwaarden en 
de wijze van gebruik van het product niet door ons kunnen worden gecontroleerd. Daarom wijst Faber Chimica Srl elke 
aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens en suggesties. 
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H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

P273 Vermijd lozing in het milieu. 

P362 Trek met het product in aanraking gekomen kleding uit en was de kleding.    
verontreinigde  kleding  Nl  Was  voor  hergebruik. 
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H412 Schadelijk voor waterorganismen met langdurige gevolgen. 

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met zeep en water. 
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