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1. Het product kiezen: 

 
Aceton: 

Dit gebruik je om synthetische producten te verwijderen (bv.: verfresten, 

lijm,…). Ook bekend als nagellakverwijderaar of meubelen die geboend zijn af 

te bijten. Aceton is brandbaar en vluchtig. 

 

Ammoniak: 

Word vaak gebruik als schoonmaakmiddel. Met ammoniak kan je makkelijk vet 

verwijderen of verf van de muur schuren. Een goede verluchting is noodzakelijk 

als je met ammoniak werk. 

 

Bleekwater/javel: 

Is een schoonmaakmiddel met ontsmettende eigenschappen. Javel laat 

kleurstoffen oxideren, javel heeft een blekende werking. Mag nooit 

gecombineerd worden met toiletreiniger of ontkalker want hierdoor komen 

giftige chloordampen vrij. 

 

Cementsluierverwijderaar: 

Verdund gebruiken om cementresten makkelijk te verwijderen. Mag zeker niet 

gebruikt worden op kalkhoudende materialen, omdat 

cementsluierverwijderaar zuren bevat die de kalk oplossen. 

 

Terpentijn: 

Kan gebruikt worden als verdunner van ver op basis van olie, als reiniging voor 

penselen. Je kan er ook boenwas op meubelen of perket mee verwijderen. 

 

Thinner: 

Thinner is een reinigingsmiddel dat ontvet. 

Cellulose thinner: is voor het verdunnen van verf, stopverf,… Het lost ook 

verfvlekken op, en voor het uitwassen van verfborstels en verfspuitpistolen. 

Synthetisch thinner: is voor het verdunnen van synthetische verven, lakken en 

producten op teer basis. 
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Wasbenzine: 

Voor het verwijderen van vlekken uit kledij. 

 

White spirit: 

Voor het verdunnen van verf, lak, vernis en voor het uitwassen van 

verfborstels. 

 

Zoutzuur: 

Wanneer zoutzuur verdund is kan dit dienen als kalk- en cementresten 

verwijderaar. Kan ook gebruikt worden om verstoppingen van het toilet en 

riool te verhelpen. 

 

2. Veilig gebruik 
 

Lees altijd de gebruiksaanwijzing. 

Aangepaste kledij. 

Voldoende verluchten 

Veilig opbergen van het product 

Geen 2 chemische producten mengen 

Stofvrije en droge ondergrond 

 

3. Bewaren 
 

Fles altijd goed afsluiten 

Zorg ervoor dat de fles niet verwarmd word door zonlicht, verwarming,… 

Bewaar in originele verpakking 

Buiten bereik van kinderen 

Best achter slot en grendel 

 

4. Bij ongeval met producten 
 

Telefoonnummer antigifcentrum 

070/245.245 


