
 
 

 Gommasol 

Verwijderaar van rubberstrepen 
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Eigenschappen 
Gommasol is een oplosmiddel bevattende speciaalreiniger voor de verwijdering  
van rubberstrepen of rubberresten veroorzaakt door heftrucks, stapelaars enz.,  
op industrievloeren. Door de grote reinigende werking van Gommasol is deze zeer  
geschikt om te gebruiken op sterk vervuilde vloeren in de industrie en opslagruimten.  
Gommasol is geurvrij en gebruiksvriendelijk. 
 

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG) 
Niet-ionische tensiden 5-15%, wateroplosbaar oplosmiddel. 
pH-waarde in concentraat ca. 6                pH-waarde in gebruiksoplossing ca. 7 
 

Toepassingsgebied 
Alle oplosmiddel bestendige vloeren zoals bijv. industrievloeren, beton, epoxyhars, 
magnesiumcement en plavuizen. Niet te gebruiken op asfalt en bitumen bevattende 
vloeren, evenals kunststofvloeren.  
 

Gebruik 
Gommasol (puur of 1:1 tot 1:2 met water verdund) in een hiervoor bestemd  
sproeiapparaat met schuimkop doen en verdelen over het oppervlak en ca.  
10 min. in laten werken. Bij normale vervuiling en bij plaatselijk gebruik van  
Gommasol kan men het vuile sop d.m.v. de schrobzuigmachine met 1%  
Dopomat-forte oplossing verwijderen. 
Bij zeer sterke vervuiling of bij behandeling van grote oppervlakken met  
Gommasol, de vloer na het insprayen met een eenschijfmachine met groene  
pad goed schuren. Aansluitend het vuile sop opzuigen en goed naspoelen  
met schoon water.  
 
Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele schade ontstaan door onjuist gebruik  
van dit middel. 
 
 
Geschikte Kiehl-materialen: 
Art.-Nr. VFK 25 01 05 sprayflacon 
Art.-Nr. VVK 91 03 21 schuimpistool tbv 500 ml sprayflacon 
Art.-Nr. z 20 50 18 sprayflacon 1,5 ltr., kleurcodering: rood, PP schuimkop (EPDM-pakkingen)  
Art.-Nr. z 20 50 72 lage drukspuit 5 ltr. RONDO, schuimkop (EPDM-pakkingen) 
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Reiniger voor 
schrobzuig-
automaat en 
industrie 

 

Verbruik per m² 
Rubberstrepen verwijderaar: 50-100 ml 

 

Schadelijk  

in concentraat 

R 20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. 
R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. 
S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
S 37 Draag geschikte handschoenen. 
S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 
S 62 Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en de 

verpakking of het etiket tonen. 
Bevat: oplossingsmiddel. 

Verpakking Niet voor consumenten gebruik volgen richtlijn 1999/44/EG 
Art. 1! 

1 x 5 Liter  Art.-Nr. j 05 07 15 
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